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Kristus, sykį akėdamas fari
ziejus, nurodė, kad jie svarbius 
dalykus laiko mažmožiais, o 
mažmožius laiko svarbiais. Pa
lyginimą darydamas, Kristus 
sakė, kad fariziejai košia uodą, 
o ryja kupranugarį.

Tas Kristaus palyginimas 
prisimintinas šiandie, kai atsi
naujino kalbos apie gen. Fran
co. Amerikos karinė vadovybė 
dabar užsiminė apie gen. Fran
co pripažinimą, nes Ispanija 
gali būti patogi bazė Amerikos 
jėgoms, ištikus karui su Rusi
ja. Tai daugelis Amerikos “pa
triotų” sušuko, kaip, girdi, ga
lime pripažinti Hitlerio talki
ninką. Prieš gen. Franco, kurs 
nenori nei sprindžio svetimos 
žemės, jie kelia nepermaldau
jamą alasą, o Stalinas, kurs y- 
ra užgrobęs šeštą pasaulio dalį, 
kėsinasi visą pasaulį pagrobti 
ir chamiškiausiu būdu nuolat 
įžeidinėja Ameriką, jiems vis 
ne toks baisus, kaip Franco. 
Tokie “patriotai”, kaip senovės 
fariziejai, košia uodą (Fran
co), o ryja kupranugarį 
ną).

(Stali-

Prez.
Popie-

Komunistai Nužudę Laikrašti 
ninku Polk Graikijoje

BALF’as Nutarė Sukelti Penkis 
Milijonus Lietuvių Tremtinių

Salonika, Graikija — Įgrąsino, kad jie iššauksią 
Graikijos valdžios virži-generali streiką, kuriame 
ninkai oficialiai kaltina dalyvaus 7,000,000 darbi- 
graikų raudonųjų laikraš- ninku, jei nebus iŠDildyti 
čio raporterį, Gregory streikuojančių valstybės 
Staktopoulos, jo motiną, darbininku reikalavimai, 
it du komunistus— Adam* Komunistai visur orga- 
Mouzenidis ir Ebangelos nizuoja streikus, tik ne 
Vasvanas už CBS korės- Rusijoj. Ten jie sustrei- 
pondento — George Polk kavusius darbininkus ‘pa- 
nužudymą. (sveikina’ kulkomis, o jų

Valdžia taipgi kaltina šeimas išveža į Sibirą, 
tuos tris raudonuosius už 
laikymą nelegaliai ginklų.

George Polk kūnas buvo 
rastas Salonika Bay pe
reitą gegužės mėnesį. 
Graikų policija sako, kad 
vienas iš kaltinamųjų esą 
pasakęs, kad Komunistų 
Informacijos Biuras (Co- 
minform) planavęs nužu
dymą, tikėdamąsis, kad 
dėl to nužudymo pakenks 
Graikijos - Amerikos san
tykiams.

J. E. Kardinolas Stritch Pasakė 
Labai Palankią Kalbą

Parveža Lietuvio Karlo 
Kūno

Koniunhtai Nusmuko 
Prancūzijoj

Pernai apie šį laiką 
Truman buvo pasiuntęs 
žiui laišką, kur be kito ko pa
reiškė, kad Amerika yra krikš
čioniškas kraštas.

Tai nebuvo tuščias pasaky
mas. Amerika Dildė sunkiami-

“Jei kas ištiko tave per dešinį 
skruostą, atsuk jam ir kitą”. 
Jau tiesiog nesuskaitomus sy
kius Kremliaus ponas sakė Dė
dei Šamui: “Derži mordu.” Dė-♦ 
dė Šamas 
skruostą,

•

Didelė 
dauguma 
Katalikų farmerių nedaug tė
ra. Tai nesveikas reiškinys. To
dėl Amerikos katalikų vadovy
bė jau nuo seniai rūpinasi ka
talikus užinteresuoti žemės ū- 
kiu. Rūpinasi jų apgyvendini
mu farmose ir darbuojasi jų 
ūkiniuose, dvasiniuose ir kul
tūriniuose reikaluose.

Žemės ūkio klausimu yra už
interesuoti ir pietų Amerikos 
katalikai. Todėl kai šį rudenį 
įvyko pan - amerikoniška kata
likų akcijos konferencija Bra
zilijos sostinėje Rio de Janeiro, 
tai žemės ūkio klausimas buvo 
vienas svarbiausių. Tą klausi
mą besvarstant, kilo nepapras
tas sumanymas, būtent: pra
šyti Popiežių išleisti encikliką 
žemės ūkio klausimu. Ir buvo 
tuo reikalu priimta tam tikra 
rezoliucija.

Tai sektinas pavyzdis. Ir 
mūsų katalikiški seimai, kon
gresai, masmitingai gali pana
šiai elgtis. Gali prašyti Popie
žių išleisti encikliką mums bet 
kokiu rūpimu klausimu.

Brighton, Mass. — šio
mis dienomis pp. Jonas ir 
Rožė Aldoniai, gvv. 26 
Kelly Ct., gavo žinią, kad 
jų sūnaus kūnas parveža
mas iš Europos ir jau bus 
Brightono stotyje trečia
dienį, spaliu 20 d. Bus pa
šarvotas Fredrick Mal- j 
doon, laidotuvių direkto-' 
riaus koplyčioje, 300 Mar-j 
ket St.

Laidojamas iškilmingai 
šeštadienį, spalių 23 d., 8 
vai. rytą iš St. Anthony’s 
par. bažnyčios, - Allston, 
Mass. Šv. Benedikto ka
pinėse.

Nors naujo Jung. Valstybių Prezidento inau
guracija įvyks sausio pradžioje, bet sostinė, Wa- 
Lhingtone, jau daro pirmuosius paruošimus.

PREZIDENTAS TRUMAN ĮSA 
KO ARMIJOS REZERVUS 

SUTVIRTINTI
i

gavęs per vieną 
tuoj atsukdavo kitą.

Amerikos katalikų 
gyvena miestuose.

Per Vatikano radiją spalių 
Tęsinys 2-rame puslap.
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Paryžius, Prancūzija — 
Praneša, kad pirmieji 
miestų ir departamentų 
tarybų balsavimų davi
niai, kad išrinkti elekto-i
rių kolegiją parodo, kad j a. a. Karys Aloyzas Al- 
komunistai nusmuko. JiCįdonia, paratroopąr’is 101- 
Ž—‘ daug mažiau balsų. mo pėkstferinkų būrio, žu- 
Pakilo De Gaulle partija. I vo Prancūzijoj kovo 2 d., 

1944 m. Jis buvo 26 m. 
amžiaus. Išbuvo tris me-

Lapkričio 7 d. išrinkti
elektoriai susirinks, kad_______
išrinkti narius į Respubli- įUs užjūryj, metus ir pusę 
kos Tarybą, kuri yra kai- Anglijoj. Paliko dideliame 
po patarėja parlamentui, nuliūdime savo tėvelius, 5

---------------- brolius ir dvi seseris.
Italijos Komnisiai Grasina žiburio Lietuvi KataU.

Streiku i kių Moterų klubas, valdy-
----------- jba ir narės, p. K. Pakštie- 

Roma — Italijos komu- nė ir kiti reiškia gilią už- 
nistų darbininkų vadas uojautą pp. Jonui ir Rožei 
Guiseppe Di Vittorio pa- Aldoniam ir jų šeimai.

Strofa

Didelis Gaisras Amerikos

Quonset, R. I. — Spalių dėl to labai susirūpino, ir 
16 d. čia didžiulėje ir la-, bandys visomis pastango- 
bai svarbioje Amerikos mis susekti nelaimės prie- 
Laivyno oro bazėje, taisy- žastį. 
mo hangare, kilo didelis 
gaisras, padarę apie: 
$2,000,000 nuostolių. Ta- į 
me gaisre sužeista 21 
žmogus. Laike jo buvo 
daug sprogimų.

Iš Washingtono atvykę 
Laivyno pareigūnai pra- Oak Ridge mokslininkas 
dėjo daryti stropų ap-j pareiškė, kad atominės e- ___ ___________ . , •_ •_

Orlaiviai Bus Varomi 
Atomine Energija

Baltimorė, Md. — Ato
minės energijos projekto i • i 11**1

vyriausy- 
virš $10,- 
darbinin- 

mažiausia

Clarksburg, W. Va. — gauti Amerikos 
Prezidentas Truman pa- bes užsakymus 
skelbė įsakymą šalies Ap- 000 turės savo 
saugos Dri^fftamrntui karna mokėti 
tuojau suorganizuoti vi- 87 c. į valandą. Pirmiau 
sus militarius rezervų vie- minimumas buvo tik 40 c. 
netus dėl šalies saugumo. į valandą.
Prezidento įsakymas rei-, ----------------
kalauja tuojau pradėti e-' Bwę$ Ku HUSU Kapelio- 
nergmgą ir progresyvų' * - 
rezervų apmokymo bei 
lavinimo programą. i u

Prezidento įsakymas y- įon Milford Young, buvęs 
ra adresuojamas Apsau- Ku-Klux-Klan kapelionu, 
gos Sekretoriui Forres- dabar ruošiasi tapti kata- 
tall. Jame reikalaujama, 
kad rezervų vienetai, tin-, jjs metų buvo
kamo tvirtumo ir didžiau- baptistų ministeriu ir pa- 
sio efektingumo veiktų matęs savo klaidą ją ati. 
visoje salyje. taiso priimdamas Romos

Po 60 dienų Prezidentas Katalikų tikėjimą, 
savo įsakyme reikalauja 
išduoti raportą apie pro
gresą rezervų paruošime 
šalies apsaugai.

nas Tampa Kataliku
Jersey City, N. J. — Al-

(steigia Raketiniu Orlaivių 
Bazę

Sekr. Tobln Pakelė Algas '
Washington, D. C. —

Naujasai Darbo Sekreto- nių orlaivių bazė. Iš New 
rius, Maurice J. Tobin Mexico orlaivių bazės at- 

Į Tekstilės darbininkų mi- keliama čia 36 raketiniai 
nimum algas pakėlė nuo orlaiviai ir arti dviejų 
40 c. į valandą iki 87 c. į tūkstančių kariškių tai 
valandą. bazei operuoti. Jie bus ap-

Tą padarė patvarkymu, gyvendinti Camp Ed- 
kad dirbtuvės norėdamos wards.

Falmouth, Mass. — šio 
Cape Cod miestelio apy
linkėje įsteigiama raketi-

klausinėjimą dėl gaisro 
priežasties. Nes ši buvo 
viena iš svarbiausių Ame
rikos laivyno Oro bazių ir 
jame buvo atliekama 
daug, dar slaptybėje lai
komų darbų. Visi darbi
ninkai ten dirbantieji tu
rėjo karo laiku prakti
kuotų saugumo taisyklių 
laikytis. Ten buvo taiso
mi orlaivių motorai, nuo 
orlaivinių laivų. Gaisre 
taisymo prietaisai ir spe- 
cialės mašinos tapo sunai
kinta. Taipgi sunaikinta 
ir daug svarbių motorų.

žodžiu gaisras žymiai 
suparalyžavo visą darbą 
šioje srityje, todėl laivy
no aukštieji pareigūnai

nergijos varomas orlaivis 
yra visai artimos ateities 
dalykas.

Mokslininkai jau sura
do, kad tai visai galimas 
dalykas, dabar belieką tik 
inžinieriams pagaminti a- 
titinkamus motorus bei 
pagaminti orlaivį varoma 
atominės energijos. Ato
minės energijos varomi 
orlaiviai galėtų skristi be
veik neaprubežiutą tolu
mą. Reiškia galėtų nu
skristi į bile kurią dalį 
pasaulio ir vėl sugrįžti 
nereikalaujant nusileisti 
ir pasiimti daugiau kuro.

SI 4 Bilijonų Apsaugai
VVashington, D. C. — 

Prezidentas Trum anas 
laikraštininkų konferen
cijoje pareiškė, kad 
kantiems 
apsaugai 
Kongreso paskirti 14 bi
lijonų ir 4 šimtus milijo
nu dolerių. Apsaugos va
dai reikalavę apsaugai 
paskirti 23 bilijonus, bet 
prezidentas tą sumą su
mažinęs iki $14,400,000,-’ 
000.

Gen. Cbv NepasHnub M 
Blokada Nebus Nuimta

Ieškok džiaugsmo ne ap
link save, o Savyje.

se- 
metams šalies 
jis reikalaus

VALDYBA AKLIAMUO- 
TA TA PATI

Seime žymų skaičių de
legatų sudarė tremtiniai. 
Jie visi pasirodė aktyvūs.
ŠEIMINIS BANKIETAS 

YPATINGAI GERAI 
PAVYKO

Svečių ir viešnių gausiai 
atsilankė, nors tikietų 
kaina buvo šeši doleriai. 
Aukštųjų svečių tarpe 
buvo Jo Eminencija kar
dinolas Stritch, Majoras 
Kennelly ir senatorius 
Brooks, stambus lietuvių 
bičiulis Washingtone ir 
Chicagoj. Progr aminę 
bankieto dalį pradėjo 
Balfo prezidentas kun. 
Dr. Končius ir pakvietė 
adv. Antaną Olį, Chicagos 
Sanitary District Trustee, 
būti programos vedėju. 
Atitinkamą kalbą pasakė 
(konsulas P. Daužvardi 
Lietuviams palankią ka1- 
bą pasakė senatorius

Chicago, III. — Baltas 
antroje savo Seimo die
noje Lietuvos tremtinių 
gelbėjimui, atitraukimui į 
Ameriką ir jų čia įkurdi- 

■ nimui nutarė sukelti tokią 
sumą, kokią retas ir sap
ne drįso sapnuoti. Baltas 

i pasidrąsino užsibrie ž t i 
sukelti net $5,000,000.00.

Seimas prie tokio nuta
rimo priėjo, kai Worceste- 
rio ir Philadelphijos sky
rių delegatai stovėjo už 
užsibriežimą stambios su
mos ir kai tie delegatai 
pasižadėjo savo kvotas iš
pildyti. Tada Chicagos 
adv. J. Grish, plačiai žino
mas veikėjas, pasiūlė mi
nėtą sumą. Jo pasiūlymas 
ir buvo priimtas. Kun. Dr. 
Končius, Balfo preziden
tas, po to nutarimo pada
rė pastabą, kad kaipo ku
nigas tikįs stebuklams. 
Prie drąsaus užsibriežimo' 
paakstino viltis, kad bus1 
gauta stambi parama iš 
amerišoniškos

Z* . • • — i 4. i mentas susidarė, kai p-niaSeimo eigoje sioks toks Daužvardjenė Įeikė %vi 
disonansas pasireiskejdovanas kardinoiui. o tos 
svarstant Balfo admims- d buvQ . dide|ia
tracijoe išlaidas ir perdi-f kenčianči trem.
dėlės šalpas tremtiniams, albumas suų ritai. 
esantiems Švedijoj, Švei- £ kardinoIui dedikaci- 
canjoj, Prancūzijoj. Ki- . , meniškas lietuviškas 
tas disonansas pasireiske į lictuvjo dievadir.
užsiminus apie -taip vadi- > B k padaryta. 
namą tremtiniams tikybi- ... 1
nį “skryningą”. Bet a- tremlyJe- 
biem pusėm pasisakius! Bankietas baigėsi Tuale
tuose klausimuose, sugrį- nia, lietuviams labai pa
žo sutarimas ir gera nuo- lankia kalba J. E. Kardi- 
taika. Inolo Stritch.

viniinrop/“*, Brooks. įspūdingą? mo-

Airija Nori Visai Atsiskirti
Britanijos

I

Berlynas — Į kilusius 
gandus, kad gen. Lucius 
D. Clay, dabartinis virši
ninkas karinių jėgų Vo
kietijoj, pasitrauks ir iš
eis į pensiją, atsakė jis 
pats. Jis nesitrauksiąs iš 
savo pareigų iki rusų blo- 

. kada ant Berlyno nebus 
• nuimta.

Be to Prezidentas pa-* To savo nusistatymo 
reiškė, kad Europoje pasi- nepakeisiąs, jei Ameriko- 
rodė daugiau vilties tai- je ir įvyktų administraci- 
kai įgyvendinti. jos pasikeitimas.

I

Londonas, spalių 18 — jis vietoje nori ištirti apie 
Britanijos, Airijos, Aus- Graikijos padėtį jos kovo- 
tralijos ir Naujosios Ze- je su komunistų gorilo- 
landijos ministeriai, susi- mis.
rinkę Britų premiero Cle-! Tuo reikalu jis tarėsi su 
ment Attlee rezidencijoj,' Amerikos ambasadorium 
turėjo labai svarbią kon- Graikijai Henry Grady ir 
ferenciją. Minis t e r i a i kitais Amerikos pareigū- 
svarstė kokios gali būti 
pasėkos, jeigu Airija, 
kaip ji yra nutarus, visai 
atsiskirtų ir nutrauktų 
visus ryšius su Britanija.

Trumpai, jeigu ministe
riai priimtų Airijos nuta
rimą, tai ji atsiskirtų ne 
tik nuo Britanijos, bet ir 
nuo kitų Britanijos globo
jamų kraštų. Airija ir jos 
piliečiai netektų daug spe
cialių privilegijų, kurias 
jie dabar turi gyvendami 
Britanijos kraštuose.

nais ir Graikijos vyriau
sybe.

Darbininkai Reikalauja 
Išmesti Komunistus 

Unijos V I

Sekretorius Marshall 
Mo GraikijaiIX 1

Iš

Londonas, spalių 18 — 
Vakar apie 3,000 unijistų 
darbininkų, susi rinkę 
Manchester, priėmė rezo
liuciją, kuria reikalauja, 
kad Britų Kabinetas ir 
Generalės Unijos Kongre
so Taryba imtųsi “reika
lingų priemonių pašalinti 
komunistų kontrolę iš u- 
nijos judėjimo”.

Organizuotiemą darbi-Athenai, Graikija —
Paryžiaus į At h e n u s, ninkams labai įsipyko ko- 
Graikiją atskrido Ameri- munistų veikla unijoje, ir 
kos Valstybės Sekreto- šis reikalavimas prašalin- 
rius George Marshall. Čia ti komunistus yra pirmas.
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Į ĮVAIRIOS ŽINIOS

Darbymetės pradžia sėkmingai 
padaryta

Dar kalbėjo Lietuvos 
i konsulas Petras Daužvar- 
Idis, prof. Padalskis, kun. 
P. M. Juras, L. Simutis, 
“Draugo” redaktorius ir 
kiti.

Tuo ir baigėsi pirmosios 
dienos darbas.

I

Ateiti-
i

prasi-

Vasarai pasibaigus, pra
sideda Amerikos lietuvių 
visuomeninė darbymetė 
tautos ir Bažnyčios reika
luose. Tos darbymetės 
pradžia daroma Chicagoj 
BALFo Seimu, kurį seka 
Amerikos Lietuvių Kata
likų Kongresas, Kunigų 
Vienybės Seimas, 
ninku Seimas.

BALFo Seimas
dėjo spalių 15 d. Chicagos 
vidurmiesčio Morrison ho- 
telvj. Delegatų ir svečių 
buvo virš 200. Seimą ati
darė apie 2 vai. popiet 
Seimo rengimo pirm. adv. 
Antanas Olis, Chicagos 
Sanitarv District Trustee.

•/ .

Po savo įžanginės kalbos 
adv. Olis pakvietė p-nią 
Oną Piežienę, plačiai žino
mo žurnalisto Stasio Pie- 
žos žmoną, vadovauti gie
dojimui Amerikos himno. 
Tą atlikus, Lietuvos him
nas sugiedotas vadovau
jant dainininkei p-niai A- 
domaitienei.

Kalbėjo ir Seimą sveiki
no Chicagos miesto ma-

Kryžiaus darbuo t o j o s 
Miss Hogan, kuri išėjo 
prieš publiką lietuviškuo
se tautiškuose rūbuose 
pasipuošus. Ji darbavosi 
tremtinių tarpe ir aiškino, 
kaip jiems visko trūksta 
ir visko reikia.

BALFo prezidentas kun. 
Dr. Končius išdavė rapor
tą ir nurodė, kad šalpos 
darbas Amerikos lietuvių 
tarpe nėra prideramai iš
plėstas ir to darbo išplėti
mas tai šio Seimo rūpes
tis.

Seimo vedėju išrinktas 
Matas Zujus, “Garso” re
daktorius. Jo padėjėju 
p-nia Paurazienė. Rašt. 
p-nia Albina Poškienė, jos 
padėjėja p-nia Jurgeiiūtė- 
Beverage.

r

Jung. Valstybės, Britanija 
Reikalaus Duoti Pagalbi 

Arabams Tremtiniams
Paryžius, Prancūzija — 

Jung. Valstybės ir Brita
nija planuoja įteikti ben
drą rezoliuciją Jungtinių 
Tautų Generaliam susi
rinkimui, kad nubalsuotų 
duoti. pagalbą arabams 
tremtiniams, kurių tūks
tančiai pabėgo iš Palesti
nos Izraeliaus kontroliuo
jamų sričių.

Pagal Jung. Valstybių 
ir Britanijos pasiūlymo 
nebus skiriama pašalpa 
iš Jung. Tautų fondo, o 
tik prašys valdžių ir pa
vienių asmenų gelbėti a- 
rabus tremtinius.

TREMTINIŲ SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Amerikiečių zonos IRO 
centre nuolat šaukiamos 

: DP spaudos konferenci- 
yoras'KZnnelly.“sZkė, kad L?s' J konferencijas šuva- 
jis smagiausia jaučiasi 
tarpe tokių žmonių, kurie 
renkasi labdaringais rei
kalais. Todėl jam esą y- 
patingai malonu pasvei
kinti BALFo Seimą,. susi
rinkusį gelbėti nukentėju
sius dėl karo savo tautie
čius. Pagyrė lietuvius už 
tokius darbus. Priminė, 
kad jis gimęs ir augęs 
Chicagoj ir nuo mažų die
nų jam tekę susidurti ir 
reikalų turėti su daug lie
tuvių ir jų tarpe nei vieno 
nesutikęs negero lietuvio.
Toliau aiškino, kad jam!popierio 
nerūpi, kad Chicago didė-’TRO tur 
tų gyventojų skaičium, 
bet jam rūpi, kad žmonės 
augtų gerume. Lietuviai 
kaip sykis tokį progresą 
ir darą.

Mayoro kalbą sekė lie
tuvių teisėjo p-n o John T. 
Zurio kalba ir sveikini-

- žiuoja visų tremtinių laik
raščių redaktoriai, o IRO 
pareigūnai per juos pasi
sako visais 
klausimais, 
klausimus.
DP spaudos 
įvyko rugpiūčio mėn. a- 
merikiečių zonos IRO cen
tre Bad Kisingen.

IRO pareigūnai paaiš
kino. kad IRO norėtų ir 
toliau pasilaikyti tarpi
ninko vaidmenį tarp DP 
spaudos ir karinės val
džios. Anksčiau, veikiant 

► suvaržymams, 
IRO turėjo savo valdžioje 
visą DP spaudą, nes nu
traukus popierio tiekimą, 
kas buvo IRO galioje, au
tomatiškai laikraštis tu- 

įrėjo netekti ir karinės 
; valdžios licencijos laikraš- 
kiui leisti. Panaikinus po
pierio normavimą, auto
matiškai atkrito ir netie
sioginė, bet gana reikš

aktualiaisiais 
ir atsako į 
Paskutinioji 
konferencija

pareigūnai priminė, kad 
ateityje DP spaudos nuo
status numatoma pakeis
ti, bet tuo tarpu reikia 
griežtai laikytis senos 
tvarkos ir bet kokius pa
keitimus daryti tik su 
IRO žinia. Laikraščių lei
dėjai priminė, kad spauda 
turėtų turėti laisvę. Bet 
koks spaudos : * priklausy
mas nuo IRO nėra jai pa
lankus.

mas.
Ypatingą pamarginimą 

padarė pasirodymas su įminga DP spaudos pri- 
prakalba britų Raudonojo įklausomybė nuo IRO. IRO
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DABARTIES PASTABOS

Kai Prezidentas Trumanas atvyko su kalbų maršrutu į Albany, N. 
Y., respublikonų kandidato sostinę, buvo sutiktas didžiulės minios ir 
lengvo lietaus. Gub. Dewey tą dieną valstybės darbininkams paskelbė 
šventadieniu, kad pasiklausytų Prezidento kalbos. Vaizdas parodo tą 
minią ir Prez. Trumaną žiūrinti į duosnią gamtą.

1. PADARINYS VIRTOJ 
ŽMOGAUS

Tai, kas gema — gema 
žmogus. Tai kas sukuria
ma yra vistiek tik daik
tas, nors ir meniškiausiai 
jis būtų padarytas, i___
ir giliausią mintį jis sa
vyje slėptų.

Ši tiesa yra tokia pa
prasta, kaip saulės šviesa. 
Ir rodos niekam neturėtų 
kilti abejonės dėl teisin-

Paklausus, ar IRO turi 
kokius planus tremtiniam 
evakuoti galimos krizės 
atveju, kaip dabar iš Ber
lyno evakuojami žydai, 
buvo atsakyta, kad žydų 
DP išgabenimo iš Berlyno 
nereikia sieti su Berlyno 
krize. Juos išgabenti buvo 
anksčiau numatyta. Pra
dėjus lėktuvais Berlyną 
aprūpinti IRO išnaudojusi 
gerą progą grįžtančiais 
lėktuvais iš Berlyno DP 
išvežti.

• v

Toliau buvo paklausta, 
kokius uždavinius turi 
naujai įsteigtasis DP ju
dėjimo biuras (Move- 
ments Office). IRO parei
gūnai atsakė, kad šio biu
ro svarbiausias tikslas 
sekti DP judėjimo statis
tiką. Numatoma, kad se
kančiais metais į užsie
nius išvyks 140,000 DP. 
DP judėjimas yra susijęs 
su IRO biudžeto vykdy
mu. ir todėl DP judėjimu 
sekti yra būtina. Be to, 
šio biuro uždavinys yrą 
stovyklose ir privačiai gy
venančių DP priežiūra ir 
globa darbo atžvilgiu, nes 

'.vokiečiai stengiasi DP iš 
stumti ir jų vieton įstaty
ti savuosius. Visais tais 
reikalais judėjimo biuras 
DP reikalus gins karinės 
valdžios įstaigose.

I

Šiuomi siunčiu .$ ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas

Adresas

rias normali rinka nesten
gia sunaudoti, tada su
kurtų vertybių perteklius 
pradeda žalingai veikti 
visą ekonominį gyvenimą, 
sukeldamas jame hiper- 

nors produkcijos reiškinį. Ta
da atsiranda ekonominė 
krizė su visomis savo ne
gerovėmis. Visokių dem
pingų priemonėmis su- 
griaujama ekonominis gy
venimas ir atnešama ne

durno. Tačiau jeigu mes darbas, net į tuos kraštus, 
savo žvilgsnį nukreipsime kurie nebuvo nusikaltę 
į moderniojo žmogaus gy- netvarkinga gamyba. Tai- 
venimą, mes ten pamaty
sime gana plačiai besi- 
reiškiant ^ios tiesos iš
kreipimą. Tie dalykai, ku
riuos žmogus sukuria ar 
pagamina mūsų kultūroje 
pradėta labiau vertinti 
negu pats žmogus. Žmo
gus yra vertinamas tik 
tiek, kiek jis gali ką nors 
vertingo kurti arba ga
minti. Padarinys šiandien 
atsistoja aukščiau už patį 
kūrėją ir kėsinasi jį iš
stumti iš jo aukščiausios 
vietos. Tas reiškinys yra 
šiandien pastebimas tur
būt visose žmogaus gyve
nimo srityse.

Gal ryškiausiai šis fak
tas iškyla technikos sri
tyje. Čia žmogaus padary
ta kokia mašina tiesiog 
raidiškai pralenkia žmo
gų, tobuliau gamindama, 
ir išstumia eilinį darbi
ninką iš io pozicijų.

To paties pobūdžio reiš
kinys pastebimas ir pra
monės gaminių paskirsty
me. Kai pramonė perdaug 
prigamina vertybių, ku-

Paklausus kaip IRO rū
pinasi našlaičių emigraci
ja atsižvelgiant į tai, kad 
JV ir kiti kraštai našlai
čiam imigruoti teikia pir
menybių, buvo paaiškin
ta, kad IRO rūpinasi vi
sais našlaičiais, kurie tik 
užregistruoti. Našlaičius 
pasižadėjusios įsileisti 
JAV ir Kanada.

Rev. Romuald Fox, O.S.B., 
matematikos ir fizikos instruk
torius St. Benedict’s College. 
Atchinson. Kansas, mirė stai
giai nuo širdies smūgio Atchi- 
son ligoninėje spalių 7 d. š. m. 
Jis buvo 56 metų amžiaus.

Tėvas Romualdas buvo pla
čiai žinomas kaipo trumpųjų 
bangų amatorių stoties opera
torius. 1945 m. šventė savo 25 
metų kunigavimo jubiliejų.

Palaidotas spalių 9 d. po iš
kilmingų gedulo šv. mišių iš 
Šv. Benedikto par. bažnyčios 
vienuolyno kapinėse.

Pradžia 1-me pust

d. kalbėjo kan. F. Kapočius, 
Tautinis Delegatas lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje. Pasa
kojo apie savo audienciją pas 
Šventąjį Tėvą. Pasakė perda
vęs Jo Šventenybei lietuvių 
tremtinių prašymą paskirti 
maldos dieną už tėvynę Lietu
vą. Įteikęs ir kitus du pamal
dumo reikalais prašymus. Sa
kė, kad Šventojo Tėvo veidas 
pasidaręs susirūpinęs, kai jis 
nukreipęs pasikalbėjimą į ken
čiančią Lietuvą.

Žinios apie atsilankymus pas 
Popiežių visiems tikintiesiems 
yra malonios ir džiuginančios. 
Bet jau laikas lietuvių veikė
jams lankytis pas Popiežių ne 
vien pamaldumo reikalais ir 
kalbėtis apie lietuvių tautos 
kančias ne vien nuo rytinio ar 
vakarinio kaimyno. Laikas Po
piežiui užsiminti ir apie mūsų 
bėdas su pietiniu kaimynu. 
Nuo rytinio ir vakarinio kai
myno Popiežius negali mūsų 
apginti. Jie su Popiežiaus žo
džiu nesiskaitys. Kas kita su 
pietiniu kaimynu, kuris Popie
žiaus žodžio negalės ignoruoti. 
O kas žino? Gal Lietuvos ir ki
tų tautų, esančių anapus gele
žinės uždangos, išlaisvinimas 
jau nebetoli. Kas tąsyk gali at
sitikti? Gali atsikartoti daly
kai, kurie dėjosi po pirmojo 
pasaulinio karo. Gali vėl kilti 
kruvinas konfliktas su lenkais. 
Tokiam skandalui ir tokiai ne
laimei iš anksto reikia pastoti 
kelią. Vatikano talka čia būti
nai reikalinga. Jos iš anksto 
pradėkime ieškoti.

tos pačios filosofijos išda
va. Daugumai tėvų šian- 

‘dien yra tapę garbingiau 
kurti, veikti, reikštis vi
suomeniniame ar ekono
miniame gyvenime, negu 
gimdyti. Gimdymas šian
dien yra aptrauktas men
kavertiškumo skraiste.

Kad šitokia būklė yra 
netvarkoje, mums sako 
pati mūsų nuojauta. Bet 
kai kyla klausimas, kaip 
ją taisyti ir pagerinti, 
mes dažnai pasijuntame 
bejėgiai. Kai pajudinį šį 
klausimą, pradeda judėti 
daugelis mūsų modernaus 
gyvenimo prielaidų. Atro
do, kad norint 
žmonių pagarbą 
mui, reikia, kad 
moktume gerbti 
ginti patį žmogų, 
kad mes įvertintume žmo
gų ne tik iš to. ką jis su
kuria, ar kam jis yra 
naudingas, bet įvertintu
me žmogų apskritai; žmo
gų kaip tokį. Reikia nau
jo humanizmo, kuris savo 
gilumu ir konkretumu 
prilygtų senosios lietuviš
kos motinos humanizmui, 
savo isčiuje daugelį žmo
nių užauginusios. Šian
dien mums nieko negali 
padėti tas humanizmas, 
kuris kalba apie nuostabų 
žmogaus sugebėjimą kur
ti ir veikti; mums reikia 
humanizmo, kuris mums 
išaiškintų ką reiškia žmo
gumi būti. Mums reikia 
egzistencinio humanizmo, 
kurio pasigenda šiandien 
filosofai, bet kurio pakan- 
kamąi turėjo senoji lietu
viška šeima.

Kun. V. Bagdanavičius.
(Iš “N. G.”) 

(Bus daugiau)

I

I

gi žmogaus padarinys! 
kenkia žmogui.

Jeigu paimsime sociali
nę sritį, tai pastebėsime, į 
kad žmogaus padarinys ir 
čia, savotiškai reikšda- 
masis, kėsinasi prieš žmo
gų. Žmogaus sukurta or
ganizacija — valstybė 
pradeda kištis į išvidinius 
jo dvasios reikalus. Ji kė
sinasi žmogų taip apval
dyti, kad jis neturėtų jo
kio savo asmeninio gyve
nimo, o tik vykdytų vals
tybes pavestus uždavi
nius.

Ta pati tendencija iš
jungti žmogų jo padarinio 
naudai pastebima ir mok
sluose. Štai šiandien dar 
ne viename universitete 
galima rasti psichologijos 
profesorių, kurie pripa
žįsta sielos reiškinius: iš
mintį, valią, jausmus, bet 
neranda reikalo pripažinti 
žmogui subjekto, kuris 
mąsto, nori ir jaučia. Jie 
pripažįsta sielos padari
nius, bet nepripažįsta pa
čios sielos.

Ir taip peržvelgdami į- 
vairias žmogaus reiški
mosi sritis mes visur ga
lėsime pastebėti to paties 
pobūdžio reiškinį, kad 
žmogaus veikimas į ant
raeilę vietą nustumia patį 
žmogaus buvimą; žmogus 
tampa vertinamas tik 
tiek, kiek jis ko nors su
geba.

Tada mums pasidarys 
visai suprantamas ir tas 
liūdnas mūsų gyvenimo 
reiškinys, kad įvairios už-! 
jūrio valstybių komisijos,; 
besirinkdamos sau atei-į 
vius, žiūri į juos tik kaip į 

į į darbo jėgą, kaip į prekę,! 
I ir be jokio varžymosi at
skiria vaikus nuo tėvų,! 
vyrus nuo žmonų, sveikus 
šeimos narius nuo ligonių.

Būtų pusė bėdos, jei šios i 
pažiūros reikštųsi tik so
cialiniame, politiniame ar 
ekonominiame gyvenime. 
Bet jos yra jau įsišakni
jusios atskirų asmenų sie
lose ir grasina žmogui pa
čiame jo prasidėjimo mo
mente. Gimdymo krizė, 
kurią šiandien išgyvena 
Europos šviesuomenė yra

valstybė

pakelti 
gimdy- 
mes iš- 

ir bran-
Reikia,

LDS N. Anglijos Apskrities 
SUVAŽIAVIMAS

sodus, daržus, moderniš-

Vienas mandrapypkis, stoda
mas už žydų karalystės praplė
timą Palestinoj, savo argumen
tą remia tuo, kad, girdi, Pales
tinos. dykynės, kurias ankščiau 
žydai buvo paėmę į savo ran
kas, virtusios į derlingus lau
kus.
kas bendruomenes. Tegu, gir
di. žydai plečia savo karalystę 
ir už Palestinos ribų ir civili
zuoja arabus.

Tokia logika ir tokia teisybe 
remiantis reikėjo pripažinti tei
sę vokiečiams okupuoti ir val
dyti Rusiją. Vokiečiai nepaly
ginamai geriau būtų sutvarkę 
Rusiją, negu žydai 
arabų kraštus.

Mandrapypkiai 
gumą tiek išmano, 
apie saulės šviesą.

Sekmadienį, šio mėnesio
24 d., 1 vai. po pietų, Ne

1

Palestiną ir

apie teisin- 
kiek kurmis 

P. G.

kalto Prasidėjimo Švč. P. 
M. parapijos salėje, Cam
bridge, Mass., įvyks LDS 
Naujosios Anglijos suva
žiavimas. Nuošir džiai 
kviečiame LDS kuopų at
stovus, svečius ir viešnias 
dalyvauti.

Kun. J. Bernatonis,
Dvasios Vadas

Antanas Zavackas, Pirm. 
Tomas Versiackas, Rast.

1
Dr. VVilliam J. Kerr, Jr. ir slaugė Dorothy 

Sahlman, išbando naują aparatą, kurio pagalba 
nugalima polio - infantile paralysis liga. Mažas 
ligonis labai atsargiai tiriamas ir pažymima ko
vos su liga pasisekimas. Tas bandymas darytas 
San Francisco ligoninėje.



Antradienis, Spalių 19 d., 1948 3

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
---------by-----------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as aecond-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptonce for mailing at special rate of postoge provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly ____________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ______________ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

DARBININKAS

Račo J. Kuzmickis
1946 metais liepos 17 d. 

komunistinio teismo 
sprendimu buvo nukan- 

prenumeratos kaina , kintas didysis Jugoslavi- 
Amerikoje mėtoms ------ ---------- $5.00 jos SUPUS, gilUS patrijotūS
Vieną kart savaitėje metams „ $3.00 i
Užs-env metams ........................ $5.50 11 KOVO OJJS, u
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 Draža Michailo V ič.

DARBININKAS ! Jis buvo nukankintas
366 West Broadvay, South Eoston, Mass. tik dčl to, kad tarnavo ir

Teiephone SOuth Boston 8-2680 dirbo savo numylėtam ■
į kraštui, savo Jugoslavi
jai. |
i — Tito teismas nuteisė; 
'Michailovičių. Tito bude-Į 
liai sprendimą įvykdė. Ta-' 

na1 vdusi pasaulio

Jugoslavijos armijos liku
čiams.

Jugosalvijos armijos Ii- vauti 
kūčių tarpe atsidūrė ir Serbijos 
generalinio štabo pulki- 1941 m. 
ninkas Draža Michailo- skaičius

Ichailovičium 
kaime, Rawno 
pėdėje.

Kalbėdamasis su četni-

Struganik biejuose štabuose buvo 
kalno pa-Į priešingos pusės ryšio ka-

Xneroiasivič: 1941 m‘ įgūžės 8 d. Tačiau 
" • jis su 26 vyrais prasiver- kiečių -

že į 1 
Ravno kalnus. Tuo metu munistai. 

. Michailovičiaus būre 1 i s 
buvo tik maža dalelė tų 
kurie vadinosi četnikais.

ČETNIKŲ ORGANI
ZACIJA

Po Pečanaco išdavimo,vaju> Tito pasiūlė du 
Michailovičius ėmė vado-'daiykus:

skaitlingiausiam j aj tuojau pradėt at- 
četnikų būriui, karą prieš okupantą; 
gale jo žmonių b) sujungti abiejų grupių 

siekė apie 5,000. p3.r-tiza.nus po viena vado- 
kai prasidėjo vo-.Vybe, tačiau komunistai 
rusų karas, atsi- pasilieka teisę

rininkai. Trūko, tačiau, 
nuoširdaus pasitikėjimo, 
ir spalio mėn. pabaigoje 
prasidėjo pirmieji nesuti
kimai.

Spalio 26 d. Michailovi- 
čius antrąjį kartą Brajiči 
kaime priėmė Tito. Ta
čiau jų pasikalbėjimas

____  . . savaran- jau negalėjo sulaikyti į- 
vidurinės Serbijos rado dar viena jėga —ko- kiškai organizuotis, skirti tempimo, ir porą dienų 

komisarus ir!vėliau četnikai su kom. 
partizanais susikovė.

TARPUSAVIO KOVOS 
PASĖKOS

; politinius 
; KOMUNISTAI IR TITO pan i

’j Jugoslavijos komunistų 
partijos vadų dauguma 

'su savo generaliniu se
kretoriumi Josipu Broza 

Četnikais Serbijoje buvo (Tito) pradžioje dalyvavo 
vadinami nartizanų dali- Ispanijos narni, kare. VC--

I Komunistų šaltiniai tvir
tina, būk Tito vadovavi
mą pasiūlęs Michailovi- 
čiui. Tačiau pastarasis ne
sutiko. Jis suki’imą laikė 
perankstyvu ir įtarė Tito 
noru pasiimti savo įtakon 
jo vyrus. Pagaliau buvo 
nusistatyta, jog abi pusės 
nekariaus tarpusavyje.

i

' Tito tvirtina, kad jo šta- 
oas gavęs žinią, jog 5 vai. 
ryto četnikai rengiasi 
pulti jo partizanus; dėl to 
jis valandą anksčiau liepė 
užpulti četnikus.

Abi pusės ėmė skubiai 
traukti savo pajėgas iš 
bendrojo fronto prieš vo- 

i kiečius ir mesti vieni 
prieš kitus. Dar kartą 
lapkričio 20 d. abiejų pu
sių įgaliotiniai mėgino 
tartis Čačak mieste ir nu
tarė sudaryti bendrą pa
liaubų komisiją. Tačiau 
už kelių dienų vokiečiai 
atsiėmė Užice ir čačak, — 
ir sukilimo tragiška pa
baiga buvo čia pat.

! Vokiečiai pradėjo negai
lestingą kerštą. 17 kaimų 
buvo iki pamatų sunaikin- 

! ta, gyventojai išžudyti. 
Milanovac miestas septy- 

! nis kartus ėjo iš rankų į 
rankas, kol buvo visai su
naikintas. Kraguj e v a c 
mieste spalio mėn. vienos 
nakties bėgyje buvo su
šaudyta 7,000 įkaitų. Kra- 
ljeve sunaikino visus ser
bus atbėgėlius.

Siaubo apimti gyvento-
— Užice, jai pas Michailovičių nu- 

ir eilė j siuntė savo įgaliotinius— 
Bronislovą Panticą ir Ka
nadą Mitrovičių, kurie 
maldavo pradėti su vokie
čiais derybas ir sustabdy
ti nekaltų gyventojų žu
dymą.

MICHAILOVIČIUS 
SUSITINKA SU 
GEN. MATEL

Michailovičius ir 
____r______  _______ ...... .... ______ Partizanams Pe£aW.° pernešti 

I valyti Serbijos, Juodkai-j veikė serbų apgyvendin- TITO IR MICHAILOVI- atiteko Užice ginklų fa-' tautiečių kančių, tad 
nijos, Bosnijos ir Herce-'tose vietose. Okupacijos ČIAUS SUSITIKIMAS į brikas, kuris L-kZl__
govinos kalnuotas vietas.[metu chorvatų ir muzul-į 1941 m. rugpiūčio mėn. metu pagamindavo 420 
Tie kalnai buvo sunkiai monų rankomis atliktaSįTito perkėlė savo štabą į šautuvų kas dieną, 
pasiekiami priešo sunkių-; vokiečių kerštas serbų Krupanj miestelį, kuris i Rugsėjo 
jų ginklų, ir buvo puiki četnikų tarpe sukėlė ne-j buvo Serbijos kalnuose, četnikai 
vieta pasislėpti persekio-, paprastą vienų ir antrų Netrukus Tito savo paties niais į 
jamiems pabėgėliams ir neapykantą. ! iniciatyva susitiko su Mi- džiai bendradarbiavo. A-!

Su ypatingu užsispyrimu tam tikra žmonių gru
pė primygtinai siūlo balsuotojams teigiamai ba’suoti ^a;.1 
i_ _______________ ,____________ o______o___ v
mo kontrolę. Jau keli metai, kai tas sumanymas bu- 
vo balsuotojų atmestas, bet jo autoriai ir rėmėjai vis 
grįžta atgal su tuo neskaniu pasiūlymu, tur būt ma-! 
nydami, kad visuomenė tapo kvailesnė L_______ . ,. _ _ t
tvirkusi. Katalikas negali turėti dviejų nuomonių a-Į Verta. *r šiandien atsi- dama visus partizaninių manku. 
pie tą nemoralų dalyką. Jis turi natūraliai pasmerkti į ™įnį*’.ka^,ruvo. tas KeP*įkovų dalyvius, 
tą, kas priešinga prigimčiai ir Dievo įsakymams.

Bostono Vyskupijos organas “Pilot” štai kaip 
šiuo klausimu pasisako:

“Po šešių metų mes vėl esame nenoromis privers
ti pasisakyti dėl šio nemalonaus dalyko, būtent, “gim
dymo kontrolės” referendumo, kurs yra pavestas šį 
rudenį Massachusetts žmonėms nubalsuoti... Ar tos 
priemonės sumanytojai siekia įvykdyti “planingą 
gimdymą”, ar teikti “mediciniškų informacijų”, ar, 
pagaliau, sunaikinti visą žmoniją, tas nesudaro di--pacįjos įr stoja į kovą net Taikos metu Pečanac po- 
delio skirtumo. Kiekvienas virs septynių metų am- su pranašesniu priešu, litinėje veikloje laikėsi 
ziaus kūdikis supras, apie ką tie žmones kalba. “Per kaip Dovydas prieš Gali- dešiniojo sparno ir stip- 
daugelj mėnesių mes ir, manoma, kad ir skaitytojai jot riai atakavo nelegalią ko-
buvome užversti pundais visokių tame dalyke “slap-. atžvilgiu serbai ski- munistu partiją.
tų ir viešų memorandumų bei įtikinėjimų... Į tą neis- ’riasi nuo chorvatų ir sla-1 Jugoslavijai pralaimė- 
matuojamą spausdin u antplūdį kiekvienas mylis, venų, kurie anksčiau buvo jus, Pečanac, kaip ir Mi- 
Dievą ir laikąs Jo įsakymus žmogus gali reaguoti vien Austrijos . Vengrijos mo- chailovičius, rytinės Ser- 
jsi tikinimu, jog šiame Dievo globojame pasauly nie- narchijos pavergti ir nu- bijos kalnuose vadovavo 
kad neateis toks laikas, kada apie dešimtį Dievo įsa- stojo Mvo kovingunlo. četnikų būriui. Kiti pana- 
kymų bus legaliai sprendžiama, ar juos užlaikyti, ar Kai Cvetkovičiaus vyriau- šių būrių vadai jam pri-

'sybė pasirašė sutartį su klausė nominaliai, nors 
Vokietija, kovo mėn. įvy- faktinai veikė savo

• « « • : • A MM V •

už “referenaum No 4”, kurs siekia legalizuoti gimdy- s$zine padare savo pačios niai, kovoją prieš turkus, liau jie atsidūrė Prancū-
— pabrėžė o pirmojo pasaulinio karo zijoje. 1940 m. rudenį 

General Michailovich — metu — prieš austrus ir Prancūzijai kapituliavus, 
Verdict”( bulgarus. Ir taikos metu Tito sugrįžo į Belgradą, 

ši organizacija veikė, bur- kur pasivadino inž. To-i Nors Michailovičius dar 
i---- — ---- ..—!----1... ^nenorėjo kovoti su oku-

į Tito “Jugoslavijos tau- pantais, tačiau rugsėjo
!tų kovos’’ straipsnyje ra- mėn. ir komunistų ir čet- 
šo: -nikų daliniai pradėjo at-

I — Birželio 22, kada vo^virą kovą su vokiečiais, 
kiečių gaujos iš pasalų Atrodo, kad tuo klausimu 
užpuolė Sovietų Sąjungą, Michailovičiaus nuomonę 
komunistų partijos vado- pakeitė du dalykai: a) ka- 
vybė kartu su karine ko- dangi četnikai buvo įsikū- 
misija nedelsdamos su- rę tame pačiame rajone, 
šaukė pasitarimą, kurio kaip ir komunistiniai da
linėtu nutarta pradėti su-liniai, — vokiečiams puo-, 
kilimą visoje Jugoslavijos lant, vistiek jo vyrai tu- 
teritorijoje. irėtų stoti į kovą; b) čet-

Taigi, kaip iš to straips- nikų tarpe vyravo kovos 
nio pasirodo, vienintelis nuotaika ir Michailovičius 
Tito rengto sukilimo pa- bijojo, kad — stabdant 
grindas buvo — pavojus juos nuo puolimų — jie 
Sovietų Sąjungai. Nežiū- nepereitų į Tito pusę, 
reta kad sukilimui buvo| pARTKLANU KOVOS

----- - - i“(

_ - j The World’s 
ir labiau iš-'knygos leidėjai.

I Verta ir šiandien

IMichailovičius ir ką jis* „ . , , ..
’buvo padaręs, kad sulau-i Ka^.Jugoslavųą užpuolė 
Ikė tokio baisaus apakusių ■ vokiečiai, cetnikams va- 
komunistų sprendimo. jdovavo Kosta Pecanac 

pirmojo pasaulinio karo 
HITLERIO KERŠTAS serbų didvyris ir pirmasis 
SERBAI — nepaprastai parašiutininkas, numestas 

patrijotiška tauta. Savo Salonikų fronto užnuga- 
istorijos įkvėpti, jie nega- ryje organizuoti serbų 
Ii pakęsti svetimųjų oku- sukilimą prieš bulgarus.

kad neateis toks laikas, kada apie dešimtį Dievo įsa- SĮ0j0 saVo

ne.

nepalankios sąlygos, kad' 
sukilimas pareika lauš 
daugybės jugoslavų tau- 
tos aukų...

u?1"! Tuojau po priimto nuta-

REZULTATAI
Taigi, pirmasis vokiečių 

okupuotų kraštų sukili
mas įvyko Serbijoje 1941Deja, visados taip buvo, yra ir bus, kad Dievo ....  . _______

įsakymų nenori laikyti ir kai kurie paskiri žmonės, ko perversmas, kuris nu- ciatyva. Tačiau jau * m- rudenį. Tuojau buvo
ir tam tikros žmonių grupes, ir istisos tautos. Iston- šlav- nuolaidžią vyriau- maišiais okupacijos me-! “ »eigraao ir z>ag- TT,._
ja parodė, kas atsitiko su toms tautoms, o amžinybė Sybę. Tada serbai džiūga- teis Pečanac su 'savo čet- 
parodys, kas atsitiks su tais žmonėmis. I - . . . .

“Graudu, kad šiuo momentu gali susidaryti labai nerįmaVo
nemalonus vaizdas: kad mūsų Valstybė oficialiai Vokiečiai dešimtį dienų pasidalino į dvi dalis: į likučius Tuo
pnes visą pasaulį panelį ir atmes, dorovę ^pnnci- malšino sukilėiius, tačiau legalius, kurie bendradar-|™Jt°uS pradėjot paX-

žebio išsklido po visą kra
štą komunistų būreliai.

užimti miestai 
čačak, Milanovac

vo, o chorvatai ir Slavėnai nikais perėjo į vokiečių kurje pradėjo mobilizuoti’ ma^esn*ū miestelių. Abie- 
-- -------- ipusę Tokiu būdu četnikai įvairiuk ir ar. jų pusių------

pus, įrašytus į įstatymus mūsų garbingų protėvių ir 1
ligi šiol užlaikomų nesuskaitomos daugybės dorai tolių, kurie padarė neigia- 
gyvenančių žmonių. . !mos įtakos jų žygiui į

“Tad savaime aišku, kad atsakymas j referendu-(R į j okupante!
mą No 4 tegali būti — NE. Toks atsakymas tinka ir ■ J4 ė ę ° p 
kitiems panašiems referendumams, kurie su j 
mo kontrole tampriai bičiuliuojasi”.

Sveikas protas ir sąžinė pilnai šiam įspėjimui pri
taria. K.!

tartinai
Valjevo

turėjo neapaprastų nuos- biavo su vokiečiais, jr ne-,ų kenkti vokiečių kariuo. miestus.
legalius, kurie ir toliau kuri
vede kovą su okupantais -■ _ _ .ue KUV4 su očiu — ėmė 1

Taigi, cetnikų organiza* 3^^

Dviejų

partizanai su
puolė Kraljevo, 
ir Kragujevac 

/
mėnesių laiko-

bausti I tarP.yJe svarbia strategi-
inka ir!Rus.ijt- okupantai Taigi, cetnikų organiza- nekaltus gyventojus. šie,lne Uni> Belgradas - Salo-
eimdv-‘paskelbrJkerstąJ-serbaJns’ S'Ja fe“es!.serbU P™?.1-bijodami vokiečių keršto, nlkai nepraspruko nė vie- 
s y i O Ji vykdyti padėjo chor- ties tradicijomis, turėjo st0jo •• komunistų vado- nas traukinys. Sustojo vi- 
nuiDri-^atai- Tači?y kitlerinin- tautinį serbų charakten, vauja rti eile3 sas ūkinis Jugoslavijos

ta kams pritruko laiko nu-1 bure apie save serbus ir r gyvenimas. Partizanams

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo
jau siųskime sekančiu adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

nijos, Bosnijos ir Herce-'tose vietose.

pats 
savo 
suti- 

sukilimo iko Pradėti derybas su vo
kiečiais.

i Lapkričio mėn. pabaigo- 
jo ir spalio mėn/ ’e Divci kaime Michailovi- 

su komunisti- C1US susitiko su vokiečių 
partizanais giau- Pa^ Jugoslavijoje šta- 
endradarbiavo. A-1 Tęsinys 4-tame pusi.

ROŽANČIAUS KALBĖJIMO BŪDAS
Nesant griežtai nustatytoms taisyklėms 

meditacijos maldų, panašių, taisyklių nėra 
kaip reikia kalbėti ir pati šeimos rožančių. 
Tačiau praktiškiausis būdas yra šis: rožan
čiaus kalbėtojas aiškiai taria rožančiaus pa
slaptį prieš kiekvieną jos dalį, kad visi na
riai gerai girdėtų ir suprastų. Jei yra pato
gu, jis gali patarti tinkamesnį jo kalbėjimo 
būdą, ar pozą: atsiklaupus, atsisėdus, ar at
sistojus. Jis taipgi gali lėtai ir aiškiai per
skaityti rožančiaus meditacijos žodžius, kad 
pagelbėjus kitiems lengviau suprasti kalba- * 
mąsias paslaptis. Jei yra patogu ir naudin
ga, visi šeimos nariai gali balsiai kartoti 
meditacijos žodžius, kadangi balsinė medita
cija padeda sukelti aiškesnę vaizduotę ro
žančiaus paslapčių.

KASDIENĖ PRAKTIKA
Šv. rožančius turėtų užkariauti kiekvieną 

tikrai pavyzdingą katalikišką šeimyną. Jis 
turi būti kalbamas kasdien katalikiškose 
šeimose. Ir taip, jei nors du šeimos asmeniu 
sykiu kalba rožančių, jis jau vad. šeimos ro
žančius, ir visos iš jo plaukiančios malonės, 
privilegijos, bei atlaidai yra užskaitomi 
šiems dviems asmenims. Geriausia, jei visi 
šeimos nariai sykiu dalyvauja šioje šv.

praktikoje. Tačiau tie šeimos nariai, kurie 
tyčia nedalyvauja kasdieniniame rožančiaus 
kalbėjime, netik negauna jo dvasinių vaisių, 
bet ir silpnina šeimas rožančiaus galę ir pa
jėgą Dievo akyvaizdoje.

Jei namuose pasitaiko svečių, ar šiaip jau 
trumpalaikių lankytojų, tas neprivalo su
trukdyti kasdienės rožančiaus kalbėjimo 
praktikos. Juk gražiai sakoma, kad dėl at
silankymo svečio, draugo, ar pažįstamo jūsų 
namuose, pats Dievas ir dangaus karalienė 
Marija neprivalo būti atstumti į šalį, ar į 
antraeilę vietą...

Labai dažnai pasitaiko gyvenime, kad at
silankę svečiai, ar draugai, matydami dievo
tą kasdienę rožančiaus kalbėjimo praktiką 
šeimoje, patys uoliai prisideda prie to, pa
milsta tą praktiką ir patys grįžę į savo na
mus ima viešai praktikuoti. Ir tokiu būdu 
labai sėkmingai platinasi šis išganingas pa
protys. Juk neveltui sakoma, kad žodžiai 
sujudina žmogų, o pavyzdžiai patraukia ir 
palenkia praktikuoti netik terpe pavienių 
asmenų, bet ištisose šeimose ir net plačioje 
visuomenėje. —

ROŽANČIAUS KALBĖJIMO LAIKAS
Praktiškai kalbant, niekas nenustatė ir 

negali nustatyti šeimos rožančiaus kalbėji
mo pastovaus laiko. Atskirose šeimose gali 
būti ir atskiras kalbėjimo laikas. Tačiau ge
riausias ir praktiškiausias laikas yra tuojau 
po vakarienės, kuomet dar visi šeimos na
riai neišsiskirstė iš valgomojo, ypač kada 
miegu nesusisnaudę vaikučiai nesiprašo sal

džiam nakties poilsiui. Ir geroji Marija, ta 
pavyzdingiausi pasaulio šeimininkė, tikrai 
laimins visus šeimos narius, ypatingai ne
kaltos širdies ir sielos vaikučius savo gau
siomis dangaus malonėmis tame kukliame 
šeimos vakarienbūtyje!

DVASINIAI VAISIAI
Gal nevienas iš mūsų pamąstys, ar už

klaus kokie gi ištikrųjų yra šeimos rožan
čiaus dvasiniai vaisiai, kas juos paskelbė ir 
kas gali juos išskaitliuoti? Praeities istori
ja mums aiškiai atsako į šiuos svarbius 
klausimus nuo pat laikų šv. Domininko iki 
krikščionių pergalės ant turkų karuose prie 
Lepanto, nuo pat šv. rožančiaus karalienės 
Marijos apsireiškimo Liurde 1858 m. ir Por
tugalijos Fatimoje 1917 m. net iki mūsų pa
čių dienų.

Dvasinis grožis rožančiaus maldų yra 
neapsakomai brangus, nes jame reiškiami 
žodžiai “Tėve mūsų” yra sustatyti paties 
Kristaus Alyvų maldos darželyje, “Sveika 
Marija” Arkangelo Gabrieliaus Marijos mal
dos kambarėlyje Nazareto mieste ir paga
liau “Tikiu į Dievą Tėvą” — pačių Bažny
čios kunigaikščių — apaštalų paskelbtos ka
talikų tikėjimo nesugriaunamos tiesos — 
dogmos.

Pati gi šv. rožančiaus jėga, praktiškai 
žinoma visam pasauliui, yra tarsi antgamti
nis tiltas tarp Dievo ir žmogaus, arba tikra
sis raktas prie dangaus malonių per Mari
jos asmenį.

Apart viršminėtų dvasinių vaisių, visuo

tina Katalikų Bažnyčia dar prideda specia
lius gausius atlaidus prie šeimos rožan
čiaus, kadangi kas viešai ir sykiu su kitais 
meldžiasi, tas dvigubai meldžiasi. Be to. 
kiekviena šeima, kuri yra ištikima kasdie
nio rožančiaus kalbėjimo praktikai, kiekvie
no mėnesio paskutiniame sekmadienyje ga
li gauti visuotinus atlaidus, žinoma, jei na
riai atliks gerą išpažinti, priims šv. Komu
niją ir pasimels šv. Tėvo intencijai.

ŠEIMOS ROŽANČIAUS PLATINIMAS
Rožančiaus kalbėjimo praktika nėra tai 

koki nors naujai įvesta pamaldumo prakti
ka. Ji yra jau keliolikos šimtmečių senumo. 
Jei šiandien daugelis katalikų šeimų ją ap
leidžia, tai ne paties rožančiaus kaltė, bet 
pačių katalikų nedovanotinas apsileidimas. 
Kad vėl pažadinus pasaulį iš šio nepateisi
namo atšalimo, garbingas jaunas kun. Pat
rikas Peyton’as, šv. Kryžiaus kongregacijos 
vienuolis, sausio mėn. 1942 met., gavęs tin
kamą leidimą ir savo viršininkų palaimini
mą, jisai pašventė visą savo gyvenimą uo
liam darbui, kad pasaulio katalikiškose šei
mose atnaujinti ir sužadinti šv. rožančiaus 
kalbėjimo praktiką. Tačiau jis nėra įsteigė
jas, bet tik atnaujintojas to prakilnaus pa
maldumo. Ir reikia su džiaugsmu pasakyti, 
kad per tą palyginamai trumpą laiką Dievui 
laiminant ir pačiai Marijai, šv. rožančiaus 
karalienei, padedant, visuose kraštuose ir į- 
vairių tautų kalbose, padaryta stebėtina pa
žanga, gal tik išskyrus mūsų pačių — lietu
vių tautą!



Antradienis. Spalių 19 d., 1948

Generolo MichaWaus

Pradžia 3-čiame pusi. ' šią ir paremti Michailo- 
bo šefu gen. Mateliu. Mi-!™** J94,1 gruodžio 7 
chailoviėiaus kišenėse bu- '?• Michailovicius buvo pa- 
vo granatų, kurias buvo k^ brigados generolu, 
pasiryžęs mesti į vokie- 1942 m- saus‘° 14 .<*• kaIlo 
čius. ‘jei šie būtų mėginę P°ra dienų ve-
ii nuimti hau — divizijos generolu,

Pasitarimas nepasiekė o1^2 m- balandžio mėn. 
jokio rezultato. Gen. Ma. i ginklo generolu.
tel pareikalavo besąlygi-5 .®*a<**I?s sa'° paskirtį 
niai pasiduoti, nieko už a*hko; *r Jugoslavijoje, ir 
tai nežadėdamas. Michai- p“a“1?^e..I!!uvo
lovičius. nutaikęs progą, 
paspruko. Įniršę vokie
čiai gruodžio 6 d. metė

žinomas Michailovičiaus 
vardas ir veikla. Neapsi- 

3 eita ir be perdėjimų. Mi- 
stambias jėgas, norėdami *ai oviems buvo padaę- 
galutinai sudoroti ėetni- legendarmiu didvyriu.

Tiesa, jis buvo gilus pat
iri jotas, gabus karys, ta
pčiau jam stigo valstybės5 
į vyro savybių — jis pra-; 
puldavo smulkmenose ir' 

: nesugebėdavo apimti visų 
I dalykų visumos.
| Trūko Michailovičiui va
do autoriteto ir gabumų, 
kad galėtų ir labai kritiš- 

jku metu įteigti savo valią 
pavaldiniams. Nors Lon
donas paskelbė jį genero-j 
1c ir karo minįsteriu, — 

j atskiri četnikų vadai, 
nors ir pripažindami jo 
valdžią, veikė savo inicia
tyva. Tą patį patvirtino 
pats Michailovičius, tar
damas paskutinį žodį Bel
grado komunistų teisme: 
— Kai kurie mano pa

valdiniai veikė prieš ma-j 
no įsakymus, kolaboravo: 
kiti tarpusavyje kovojo, 

mingai pasiekė Juodkalni- dar kiti stengėsi užimti 
jos krantus ir spalio mėn. mano vietą...
viduryje pasiekė Michai-! P-S. Apie tolimesnį gen. 
lovičiaus štabą f 
kalnuose.

Tuo metu buvo rx------
tas šifruotas ryšys su an- 
glų vadovybe Kaire, ir!“^** KUFĮfcaiŲ— 
nuo to laiko Anglijos ra- I praūliuotą savo kraštą, 
dijas pradėjo skelbti apie Vasarą švelnų, žiemą rūstų, 
sukilimą Jugoslavij oje. Baltoji gulbė, kad nuneštų. 
Sukilimas tuo metu buvo Pietų vėjelis, kad nupūstų, 
arti pralaimėjimo. j

Anglija tada pergyveno 
pačias sunkiausias nesėk
mės dienas. Dėl to kiek
viena žinia apie sėkmin- 
gesnį pasipriešinimą Hit
leriui buvo plačiai skel
biama. Ir Michailovičiaus 
vardas tada buvo links
niuojamas radijo praneši
muose 
muose puslapiuose.

Apie 
veiklą tuojau buvo pain
formuota Jugoslavijos vy
riausybė. kuri turėjo įta
kos BBC radijo praneši
mams. Ji norėjo pakelti 
savo tautiečių kovos dva-

kus. Michailovičiaus vy
rai buvo išsklaidyti. Jis 
pats vos išvengė nelais
vės ir kurį laiką turėjo 
slapstytis kaimo trobelės 
kamine.

Kai pavojus praėjo, sa
vo štabą perkėlė į pietus, 
į Golją kalną. Tuo pačiu 
metu Tito su savo parti
zanų likučiais pasitraukė 
į Juodkalniją.

UŽRIŠAMI RYŠIAI 
SU ANGLAIS

Rugpiūčio mėn. pabai
goje — taigi, dar prieš 
sukilimą — anglų radijo 
stotis Maltoje sugavo Mi
chailovičiaus siųs t u v o 
šauksmą. Tuojau iš Kairo 
povandeniniu laivu nuvy
ko anglų pasiuntinys kap. 
Hudson su dviem jugo
slavų karininkais. Jie lai-

Ravno f Michailovičiaus likimą 
į tame straipsnyje.

.“TS BALTOJI GULBt 
ir KAD ITONBJTŲ-

Gyventi, kurti ir mylėti 
Tikėjom žemėj mylimoj. — 
Čia pirštai giltinės kaulėti 
Iš debesų įkyriai moja.

Žirgelį niūkdamas artojas 
Tenai galulaukėje trūsia. — 
Čionai nežinomas rytojus 
Nei iš dienelė nebe mūsų.

DARSINIMtAS

1

ki-

ir laikraščių pir- Tiktai perkūnijom grūmoja. 
Nuožmus likimas nuolat graso 

Michailovičiaus Tave nubraukt praeivio koja 
Lyg nuo svėrės naktinę rasą.

4

Britų karo, vadai jau konferuoja. Dešinėje 
Field Marshall Viscount Montgomery ir Britų 
Karo ministeris Emanuel Shinwell, pasitarimuo
se dėl Vakarinių Valstybių apsigynimo bloko. 
Patirta, kad Britų unijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos ir Luxemburgo sudarytos apsigynimo 
organizacijos pirmininku yra išrinktas Field Mar- 
shal Viscount Montgomery’.

BALF Centre Gautos Aukos Per
1948 m. Rugsėjo-Septetnber mėn.

Arizona
Tucson, Mrs. J. Ligmalis — 

85.00.

Pakeltis 5.00. Frank Diekon — 
5.00, Cleopatra Kelly 5.00. 
Stanley Sobieski 5.00, D. Šni- 
ras 1.00, Agata Mantrimas — 
2.00, Mrs. Ch. Gečas 2.00, M. 
Palalionis 1.00. Anufras Ber- 
secis 1.00, Angele Venclova —

Kasmeckas 10.00; Gardner, A. 
P. Krackauskas 5.00, A. Naku- 
tis 2.00, A. E. Pelskis 10.00; 
Lawrence, Aniela Piaulok 2.00; 
Norwood, D. Razulevičius 2.00; 
No. Abington, F. Midžius 5.00, 
Frank Medžius 10.00; Roslin- 
dale, Mrs. Anna Urban 5.00; 
So. Easton, Adam Myneika — 
4.00; Stoughton, Amelia Rosa- 
koscos 5.00; Somerville, Juo-j Tėvų šalies pilka padangė 
Zas Batvinskas 10.00, E. Am- 
brozaitis 5.00, Anelė Ambrozai- 
tis 5.00; W. Lynn, Joseph Du
dutis 2.00; Wheelwright, A. 
Tamkus 5.00; Worcester, M. J. 
Wiesneski 2.00; Westfield, D. 
Diškevičius 2.00, Anthony Ga
tės 2.00.

Michigan
Pijus Mecuta 

John Manales

i 
i 
I

} praūliuotą savo kraštą. 
Vasarą švelnų, žiemą rūstų. 
Baltoji gulbė, kad nuneštų. 
Pietų vėjelis, kad nupūstų...

Vincas Jonikas.

ISIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

PADANGĖ
Tėvų šalies pilka padangė 
Šviesiausia už visas:

! Balti žirgai žvaigždynuos žven
gia,

Per aukštą tėviškės padangę,
Į Kai bočių vėlės didžios žengia
Išėję į dausas, —

j ixuxco pilna pcxvia,xLgč

Šviesiausia už visas.

Allen,
Branch,
Detroit, J. Belunas 5.00, 
nr. 76 200.00, Joseph Žilinskas 
100.00, Carl Matchulat
Martin Sprang 10.00,

Mrs. A. Kachusis 5.00,
Z. Jan-

1.00; 
10.00; 
BALF

LIETŪS
'Kaip atpirkimas, tavo lietūs 
Alpiam vidudieny:

j Drėkina vieškelius dulkėtus; 
i Kaip eleksyras, tavo lietūs, 
.Gyvent pabudina, — 
Į Kaip atpirkimas, tavo lietūs, 
I Alpiam vidudieny.

DUONA
. Grynų rugių kasdienė duona, 
Kvapsninga ir puri.

10.00, Prieš lietų suvežta į kluoną, 
Marija Savų rugių naminė duona, 

Sims 2.00, Anufras Tumas — Išsaugota nuo nevydono, 
2.00, John Dailyda 2.00, John Kiek soties tu turi. 
Usonis 10.00, A. Umbras 10.00, ~ 
Z. J. Kondrotas 15.00, A. Ar- 
bačauskienė 1.00, Mrs. P. Dra- 
vidžius 10.00, Ignas Žabala 
1.00, Andrew Jurgutis 1.00, 
Mary C. Hill 5.00; Grand Ra- 
pids, Chas. Arcikauskas 5.00, 
Stasys Pariauka 10.00, 
Medlin 3.00. J. Juškis 
Irons, Natalie Wayward 
Lawton, John Rukštela 
Lorvell, John Balys 1.00; 
kegon, Marie Rinke 5.00; Ot- 
sego, Tillie Survila 5.00; Scott- 
viRe, S. Giedraitis ir F. Saya— 
5.00.

Califeniia
Los Angeles. Mrs. A. Hen- 

drieks 5.00.
Connecticut

Ansonia. W. A. Miglin 25.00; i 2.00, Mary Lelukis 2.00, Wal- 
Bridgeport, Martha E. Bratz—Jter Selavic 2.00, Julius Adams 
5.00, Wladek Separack 10.00,! 5.00. Al. Strumas 5.00, John 
J. A. Pudimas 5.00, Mrs. H.jStumbris 10.00, John J. Yla — 
Gniadek 200. Frank F. Braatz 5.00, Elena Bertcher 1.00, Jos. 
5.00; Granby, Mrs. J. Genis, Satkos 5.00, St. Chaplis 15.00, 
Barbara Unger 10.00; E. Nor- P. Girzaitis 1.00. John Bardy 
walk, Mrs. Barbara Raila 3.00, 5.00.
G. Klim 2.00; E. Hartford. Ju- Elena Bartcher 1.00, 
iia Brundza 2.00; Hazardvilie. kūnas 8.00, Mrs. B. Budris — 
Wm. Thompson 5.00; Meriden. į 5.00. Bernice Linkus 1.00. J. 
Mr. and Mrs. J. Zima 5.00. i Walus 10.00. Mrs. Pocius 5.00, 
Charles Pinkevich 10.00; Man- 
chester. Mrs. Karpuska 5.00; 
New Canaan, Wm. J ase na us- 
kas 3.00; New Britain. K. De- 
mikis 8.00. Ant. Masiulionis —
10.00: Oakville. V. Matusevi-1 nas 2.00. K. Kissel 1.00, 
čius 5.00; Stamford, 
Martin 1.00: '
Mrs. Agnės Lutwinas 20.00;! John Talūnas 10.00, Peter Bor- 

ĮTorrington. P Valūnas 5.00; kovvski 2.00. A. Tauchas 5.00, 
Warehouse Point, Mrs. A. A. V. Sungail 1.00, Stella Sauno- 
Verigo 5.00; Wilson. P. P. ris 10.00.
Yankus 5.00; Watertown. Wm.
Wasiliauskas 10.00: 
ry. J. Ažunaris 1.00. 
Digimas 1.00, Mrs. J. 
kas 6.00. Teresė L.

J. Gorb 20.00, St. Raila 2.00.
K. Sniukas 2.00. Simon Pared- 
nis 2.00. A. Masiokas 
Peter Rimaks 25.00, P.
M. Clifford 5.00, Peter

--------------------------------- ------- --------------------------- . - - y
I

30.00. 
D. &
Ragė- 
James

Victor i Goditus 10.00, Mrs. P. Almaus- 
Thompsonville,; kas 2.00. Frank Bagdon 3.00,I

Waterbu- 
Mrs. M. 

Kazilaus- 
Varkaias

5.00, Elizabeth Lukas 2.00. J. 
Raugalis 5.00, Ursula Morkys 
4.00, J. Dauderis 5.00.

Peter 
5.00; 
1.00; 
1.00;
Mus-

Montana
Kalispell, Ch. Klisis 10.00.

New Hampshire
Nashua, St. Simutis 5.00.

New Jersey
Bayonne, St. Gursky 5.00; 

Bridgeton, U. Petrushunas — 
5.00; Cliffside, K. Bakšienė — 
2.00, Ona Grajauskienė 3.00, 
C. Cliffside 2.00; Elizabeth, 
Mrs. A. Visminas 4.00; Kear- 
ny, V. Pietaris 5.00. 
naitis 10.00; Linden, 
Dambrauskas 10.00;
J. Kralikauskas 2.00,
dalsky -5.00, A. Beniušis 
Trenton, Ona Bieksienė
K. Jusevičius 5.00.

Indiana
East Chicago, John Kudirka 

20.00; Gary. Julius Blash 5.00.
Maine

Foxcroft, Mrs. P.
Rumford, SLA 299 
Farmington, Felix

Florida
Miami Beach, St. Kadzis 5.00.

Lllinois
Aurora. Anna Žekonis 1.00 

Canton. R. Damašauskaitė ■ 
1.00; Collinsville. Anna Luja— 
2.00. Mike Prockahot 10.00, H. 
Dickahot 5.00; Collinsville. Ch. 
Schaulat 10.00; 
eis Putris 5.00. 
10.00. Frances 

i 10.00. Walter 
Mrs. K. Gudaitis 10.00; St. G. water. 

lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedideli Antanaitis 10.00, w. Sluzienė; Brockton, 
..................... ........ . . ___ w_  r- o nn w r:™,™

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4’’. 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $1.00; dabar mes Jums siu-.

J. Miliū- 
Mrs. L. 
Newark. 

Peter Po- 
L00; 
5.00,

Grynų rugių kasdiene duona. 
Kvapsninga ir puri.

VAKARINĖS MALDOS 
Pro žaros ugnis iškilę. 
Bokštai kryžiais dangų remia. 
Virš aistrų, svajų ir vylių 
Meldžiasi varpai iškilę 
Ir žiogai ir vėjas tyli — 
Susikaupus visa žemė — 
Pro žaros ugnis iškilę 
Bokštų kryžiai dangų remia.

KIŠKELIS 
Pastrikt, padrikt kiškelis, 
Pacapt, pakapt vagilis. 
Žili ūseliai kelias 
Prie obelės šakelės 
Ir vėl, padulka kelias. — 
Žiemužės pusnys gilios. 
Pastrikt, padrikt kiškelis, 
Pačiupt, pagaut vagilis!

DIEVULIS 
Šalikelėj Dievulis 
Taip sunkiai susirūpinęs 
Dulkelėmis nugulęs 
Vis saugoja Dievulis, 
Kad mus ranka įžūli 
Nevogtų laimės trupinio. — 
Šalikelėj Dievulis 
Taip sunkiai susirūpinęs.

Vincas Jonikas.

10.00; Amityville, Leon
Bellerose Ma-

Waiginis — 
Vyt. Kašuba 
John Wana- 
J. Pehiska—

Dover - 
Asur 7.00; 
kp. 39.51; 
Shumen 5.00; Rumford. M. Ke
žai 5.00.

Maryland
Baltimore. J. A. Keidash 2.00;

•K. Pugevičius 1.00, Mrs. A. 
• Makauskas 5.00, J. Paskaris— 
2.00, Mrs. V. Šalkauskas 2.00, 
Kun. L. J. Mendelis 25.00, Ma
ry Green 1.00, Mrs. S. Skelps— 

_ 15.00. K. Pugevičius 1.00.Cicero. Fran-į 
Elena Gricaitė! Massachusetts
Rashinskas —! Athol. BALF nr. 71 —1,000; 
Stankus 10.00. Paul Budriūnas 1.00; Bridge- j 1.00.

Paul Laužikas 5.00; “
, K. Čirbulėnas 2.00;

Banis 2.00, W. Grupiljonas 1.00, Uršulė
5.00, Stela Petkienė 10.00, K. Mumingis—

' K AA lf TS________T.__ K /VI T A

skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. i Chicago, Mrs C.
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, Mrs- c- Mažeika

tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite ;Mažeika 2-00, Frank Diekon — 5.00. M. Kemzūra^ 5.00, L. & A. 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS _ ,.... .............. _ _____  ~

36S West Broadway So. Boston 27, Mass. 15 julis wayne 2.00, j. we- 00. Mrs. d. Ruplėnas 5.00, p.
Svilas 2.00, Walter Brazauskas
I. 00, Mrs. B. Martinkus 2.00,
J. Slasevičius 2.00; Cambridge,
Mrs. A. Bayko 10.00, John 

>6ub Survilas 5.00; Dedham, J. Lu*
|john Baranauskas 2.00. Anton*,kas 1.00; Easthampton, D.

11.00, St. Mažonis 10.00. Wm.: Kavaliauskas 3.00. Nellie M. 
1 Kondrat 1.00, Leo S. Vaice- ■ Lindguist 10.00. Mary Boyden 
'jauskis 1.00. Joseph Erkus —!5.00, T. & A. Burre 5.00; Bos- 
> 10.00. Felix Strumskis 5.00. EI. ton, Birutė Svilas 1.00, J. Man-
Kegavičiūtė 5.00, Anna Busch tin 5.00. Walter Marcinkus 10.-

Šiuomi siunčiame S
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną. 

Vardas.........................................

. i grzen 10.00, Walter Zelavic — 
ir prašome atsiųsti ! 2.00. Helen Griva 10.00. Adolph 

•Bartkus 3.00, St. Pužas 5.00,
I C. Kėkštas 1.00, Albertas Ven- 
Igris 2.00, Anela Shukis 2.00,

Adresas

New York
Amsterdam, J. Baltrūnas —

I. 00, P. Lalas 1.00, Fr. Kowal- 
ski
Šerkšnys 5.00; 
nor, L. & Wm. J. 
5.00; Florai Park. 
2.00; Great Neck, 
gas 1.00; Hudson,
5.00; Rochester. Feiix Shlape- 
lis 10.00, Johanna Snyder — 
5.00; Spring Valley, Monica 
Vitkus 5.00; New Baltimore, 
P. Špakevičius 5.00; New York 
City, Manhattan: Vyt. Stašins
kas 3.00, Vera Yomant 5.00; 
Brooklyn, Mrs. J. Maske 5.00. 
Mary Kanapinskas 2.00, Percy 
Draugelis 5.00, Mrs. Anna 
Block 2.00, K. Misiūnas 1.00,
J. Wosilius 5.00, John Stephen 
2.00, O. Maskelaitis 1.0Q. Mary 
Žvirblis 1.50, Ona Kadišienė— 
2.00, Martha Dressel 5.00, An
na Brooks 2.00, Anna Masko- 
laitis 2.00, Ant. Svmgle 5.00, 
Ant. Terebeiza 2.00, K. Ru- 
chynskas 2.00, H. J. Bubelis— 
1.00, J. Sutkaitis 5.00, E. Lo- 
rentas 5.00, Vincas Balčiūnas

C. L. Asebergas 5.00; 
Kew Gardens, Mrs. T. Warner
I. 00; Long Isiand City. Anelė 
Zabela; Richmond Hill, Tofilie 
Norkus 5.00, A. Budratiis 2.00,
J. Urban 1.00, Amelia Morkus 
5.00, Klemens Simon 1.00; Ma- 
speth, John Kazakevičius 2.00; 
VVestborv. Ant. Kardokas — 
5.00; Watervlet, Mrs. Elizabeth 
Anderson 5.00.

Ohio
Bedford, M. Zdanis 2.00; Eu- 

clid, Joseph Biiskis 3.00; Cle- 
veland, M. Klanauskieno 5.00,
K. S. Karpius 10.00, J. KUori- 
kaitis 5.00, Paul Vasiliauskas 
5.00, J. Kalkus 5.00, M. Masi-

Pennsylvania
Ashley, Mrs. J. Balkus 1.00, 

J. Balkus 2.00; Bethlehem, 
John Stasevich 10.00; Exeter 
Boro, Mary Chepalis 5.00; Fac- 
toryville, Ch. Peffer 2.00;

1 leton, Jos. R. Kruse 
;Kulpmont, J. D. Taunis 
iš prakalbų; Mahanoy 
Boley Sadusky 1.00; Mt. 
sant, J. Bagočiūnas 5.00; 
Carbon, Mrs. A. Ambrosavage 
2.00; Rayersford, Mrs. JI. 
White 10.00; Shickshinny, W. 
Matob 5.00; Shenandoah, Vyt. 
Maurukas 5.00; Scranton. St. 
Selesky 3.00; Sugar Notch. 
Peter E. Curavage 2.00, Agnės 
Wa!cheski 5.00; JVaynne Co., 
J. Ignatovitch 5.00; Wilkes 
Barre, A. Piioplis 10.00; Pitts- 
burgh, B. Lapeika 2.00, Frank 
Bimba 1.00, S. Aleliūnas 5.00. 
Vyt. Jucevičius 2.00, P. Bozu- 
kas 1.00. Victoria E. Walin- 

jehus 5.00; Philadelphia, Ed. 
,Breslauskas 5.00, Lilly Gausch 
! 40.00, John M. Švedas 10.00.
Paul Skrupskis 2.00, Veronika 
Suimar 2.00, Algirdas Gustai
tis 1.00, Mrs. K. Valonis 5.00.
Mrs. M. Stonkus 5.00, 
Deksnis 5.00.

VVisconsiB
Kasparas 
Corners,

Racine. Waiter I. 
Kenosha, Mrs.

T. Bakaitis 5.00.
MOKESČIAI; Chicago, III. 

BALF nr. 5 — 86.00; Kearny. 
N. J. BALF nr. 7 - $33.; Cle- 
veland, Ohio BALF nr. 38 — 
$7.00.

Visiems dėkų.
BALF CENTRAS.

Burlington.
Į 5.00; Hales 
Shlakis 5.00;

;Seianas 2.00;

liauskas 2.00, K. Mirkevičienė 
2.00, A. S. Kulbickas 5.00. 
Charles Paulauskas 1.00, Ant. 
Leimonas 10.00, John Kliauga 
5.00, J. Blaskevičia 10.00, A. 
Jankauskas 1.00, Paul šūkis — 
5.00, Anton Budas 5.00, Ignas 
Visockas 3.00. Vincas Urbaitis 
3.00, A. šeštokas 10.00. J. P. 
Nasvytis 1.00. S. Bartkūnas — 
2.00, Frank Aksenovitz 5.00; 
Dayton J. Simons 5.00; Lo- 
rain, Jonas Zienius 10.00; 
Springfield, Mrs. M. Papečkis 
5.00; Shadyside, T. J. Miller— 
5.00; Ravenna, Mrs. J. Suzelis 
5.00.

Haz-
5.00;
13.40
City.
Plea-
Port

M. J.

Danta
Anton

Negalime būti ramūs, jei bro
liai tebevargsta! Aukas siųski
te —
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
1) Marijona Rupeikaitė - 

Launikonienė ieško savo pusse
serės Marijonos Šimkutės - Ka- 
teivienės. apie 48 metų am
žiaus. kilusios nuo Raseinių, iš- 
vykusios į Ameriką apie 1912- 
1913 metus.

2) Jonas Launikonis. sūnus 
Agnieškos Janulevičiūtės-Lau- 
nikonienės ieško savo tetos O- 
nos Janulevičiūtės, apie 55-50 
metų amžiaus, kilusios iš Ru
daminos valse., gyvenančios 
Čikagoje.

Žinantieji apie juos arba jie 
patys prašomi atsiliepti:

Marijonai ir Jonui Launiko- 
niams (16) Hanau a. M, Lam- 

boystr. 84. DP Camp, 4-36 
Germany. US Zone.

Eglin Field, Fla,, aerodrome ši milžiniška 
bomba parengiama išbandymui. Tai vadinama 
“Felix” vardu.
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Nobelio laureatas apie Liurdą
OAftŽiNINKAŠ

- Prof. Dr. Carrel apie gydomuo 
sius maldos padarinius. - Ką jisai pa
tyrė būdamas Liurde. - Išgyja Liurde 
netikintieji ir vaikai. — Apie piligri
mus ir turistus. - Kito Nobelio laure
ato: Plancko žodis apie tikėjimą ir 
mokslą.

SVARBUS VEIKALAS
Mums jau pažįstamas 

prof. Dr. Aleksis Carrel, 
kurs už savo didelius 
mokslinius nuopelnus bu
vo apdovanotas aukščiau
sia garbe — Nobelio pre
mija, savo knygoje apie 
maldą, kurios vertimas 
anglų kalba tik neseniai 
iš spaudos išėjo, turi spe
cialų skyrių apie gydo
muosius maldos padari
nius.

LIURDO DAKTARAI 
DAUG PASITARN AVO 

MOKSLUI
Čia jisai rašo:

— Visose epochose dau-Įvyktų, — aiškina 
giausiai 
patraukė

visada tuo pačiu būdu: di
delis skausmas, o tada 
jausmas, kad esi pasvei
kęs. Per keletą sekundžių 
ar, ilgiausiai, per keletą 
valandų — ligos ženklai 
pranyksta ir anatominiai 
sužeidimai užsitaiso. Ste
buklas būdingas savo 
kraštutinišku pagreitini
mu normalaus išgijimo. 
Niekada tokio pagreitini
mo gydytojai ir fiziologai 
savo praktikoje nėra pa- 

i stebėję.
IŠGIJIMO RYŠYS SU 

MALDA
I — Kad tie

Izraeliaus valstybės vadai rengdami valstybinę paradą visuomet j- 
jungia ir savo religinių papročių ceremonijas. Štai dešinėj šio paveikslo 
parados eisenoj nešama ir torah (biblija). Tas paradas įvyko Tel Aviv.

“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

Mušcal Show ir Šokių Rėmėjai
Parengimas Įvyksta Lapkr. - Nov. 6,

Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 
Chorus iš Lawrence, Mass., vadovybėje muziko Algio 
Šimkaus.

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra.
KONCERTO RĖMĖJAI —

s > i Mace

reiškiniai į- 
toliau 

žmonių dėmėsi[prof. Dr. Carrel. — nėra 
gydomieji mal-į reikalo kad ligonis patsai 

dos padariniai. Net dabar | melstųsi. Net maži vaikai, 
žmonės kurie meldžiasi. į dar negali kalbėti, o taip- 
dažnai kalba apie išgydy-Įgi net netikintieji Liurdo 
mus, kurie atėjo kaip at-Įyra buvę išgydyti. Tačiau 
sakymas į maldas, nu-Į arti jų kas nors meldėsi, 
kreiptas į Dievą ar į šven-| Malda, kalbama už kitus, 
tuosius. Tačiau, kai tas i yra visada daug vaisin- 
liečia ligą, iš kurios išgi-Įgesnė, kaip kada mes m-el- 
jimas galimas savaime, ar'džiamės už save. Atrodo, 
pagelbstint paprastiems į kad maldos padariniai pa
gydymo būdams — sunku raina nuo maldos uolumo 
nustatyti, kas buvo tikra- ir kokybės. Liurdo ste- 
sis išgijimo veiksnys. Tik buklai yra dabar retesni, 

kaip kad jie buvo 40 ar 50 
visi gydymo būdai buvo metų prieš tai, nes ligo- 
bevaisiai ar negalėjo būti nys neberanda ten tos gi- 
pritaikyti, galima tiksliai lios kontempliatyv i n ė s 
nustatyti maldos padari-i nuotaikos, kuri anksčiau 
nius. Liurdo gydytojų [tenai viešpatavo. Piligri- 
biuras mokslui suteikė !mai pavirto turistais ir jų 
didelį patarnavimą, paro-[maldos — nesėkmingos, 
dymas išgijimų tikrumą.
MOKSLININKAS APIE 

STEBUKLUS
Dr. Carrol Liurdo ste

buklus yra rūpestingai ty
ręs jau nuo pat 1902 me
tų, patsai buvo nuvykęs į 
Liurdą ir patsai stebėjo padariniai, 
tuos nepaprastuosius išgi
jimus. Ir jisai rašo:

— Malda kartais, taip 
sakant, turi staigius, 
sprogstamus padarinius. 
Ligoniai (Liurdo) beveik 
vienoj akimirkoj buvo iš
gydyti iš tokių ligų karpį 
veido ar kitų kūno dalių! 
vėžys, inkstų ligos, skran
džio žaizdos, plaučių tu
berkuliozė, ar kaulų, ar 
plėvė uždegimas. Ir tas 
reiškinys įvyksta beveikra pradėti,

tuose atsitikimuose, kai

BUS ATSKLEISTA 
DAUG NETIKĖTINUMŲ 

Apibudindamas maldos 
padarinius tasai garsiau- 
sis pasaulio mokslininkas 

.rašo:
— Tokie tai yra maldos 

apie kuriuos 
aš tikrai žinau. Šalia šių, 
lyra daugybė dar ir kito
kių. Šventųjų istorija, 
netgi modernių šventųjų, 
mini daug nuostabių atsi
tikimų. Nėra abejonės, 
kad dauguma stebuklų, 
pavyzdžiui, priskiriamų 
Arso klebonui (Šv. Jonui 
Vianney) yra tikri. Ta ši
tokių reiškinių daugybė į-i 
veda mus i naują pasaulį,; 
kurio tyrinėjimai dar nė-Į 

busi

Nettle Office Eąuipnsent Co. Boston, Mass......6.00
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4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 

1.00 
. 1.00 

1.00 
. 1.00 

1.00 
1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
. 1.00 

.. 1.00 

... 1.00 
1.00 

... 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 

1.00 
1.00 

... 1.00 

... 1.00 

... 1.00

M. A. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass...................
Seserys Šv. Kazimiero, Chicago, UI.....................
Seserys Šv. Kazimiero Kong., Chicago, III..........
Rev. A. Orvidas, Schenectady, N. Y..................
Rev. M. A. Vitkus, St. Louis, Mo......................
Cisters of St. Francis, Harrison, N. J..................
Mr. & Mrs. B. Knasas, Quincy, Mass..................
Rt. Rev. J. Ambotas, Hartford, Conn..................
Mrs. D. Žukas, Cambridge, Mass......................
[Pranas Yaaulevičius, So. Boston, Mass..............
ISisters of St. Caismir, Chicago, UI.....................
Sisters of St. Casimir, Sioux City, Ia..................
A. Jayokonis, Everett, Mass.............................
M. Tremavich, So. Boston, Mass.........................
K. Budris, Maspeth, N. Y....................................
Mrs. Magdalena Kertenis, Scitico, Conn.............
A. Collier, W. Lynu, Mass.................................
A. Zapenas, Lawrence, Mass.............................
Mr. Wm. Mizaras, Lawrence, Mass....................
P. Garus, Phila., Pa. ........................................

l’ P. Raznauskas, Lawrence, Mass. ......................
A. Weisengoff, Baltimore, Md..........................
B. Velička, Briatol, Conn...................................

|L. Wolkovich, Hudson, Mass............................ .
| Mrs. J. Bridickas, McKees Rocks, Pa.................
Į Mrs. Mary Bartush, Chicago, III..................
Dr. Repshis, Cambridge, Mass.........................

Į Tekle Jankauskienė, Cambridge, Mass..............
|Mrs. E. Jurgutaitienė, Kansas City, Kansas ...
Į Ona Shark, Brooklyn, N. Y. .............................
Stepas Zobarskas, Waterbury, Conn.................
Mrs. A. Lenkauskas, No. Arlington, N. J.........

įSally Mikolaitis, Amsterdam, N. Y...................
Mrs. J. Mikėnas, Amsterdam, N. Y.................. 

t Helen Chapas, Chicago, UI................................
Antanas Dauginas, No. Arlington, N. J.............
M. Latvinskas, So. Boston, Mass.....................
J. Misiūnas, Hartford, Conn..............................
Mrs. Mary Lenickas, Rochester, N. Y.............
Frances Yasas, Norristown, Pa........................
F. Drosutis, Cleveland, Ohio............................
K. Dvylene, Hartford, Conn..............................
Joseph Brown, Rochester, N. Y. .....................
Mrs. Agnės Jankauskas, Chicago, UI................
Alex Speicys, Brooklyn, N. Y...........................
Teofilie Akstinienė, Brockton, Mass.................
Joseph Svirnelis, Kearny, N. J........................
I. Stonis, Providence, R. I..................................
John Kaziliūnas, No. Andover, Mass................
N. N., New York, N. Y......................................
Anthony Russeckas, Brooklyn, N. Y................
A. Stekson, Ozone Park, N. Y...........................
Mr. John Akstinas, Nashua, N. H....................
John P. Azentas, Chicago, III...........................
Mrs. Anna Romansky, Bridgeport, Conn.........
tegina Lienenaitytė, Montreal, Canada ..........

John Meiluta, Phila., Pa...................................
Mr. and Mrs. J. Barkauskas, Waterbury, Conn 
K. Klebauskas, Athol, Mass............................
P. Gedvilas, Chicago, III................................
Ignas Volskus, Westfietd, Mass....................
T. Volantinienė, East Chelmsford, Mass. ....
C. Drevinsky, Middleboro, Mass..... ...............
Petras Sinkevičius, Providence, R. I.............
Jurgasia, Grigienė, Chelsea, Mass.................
N. Jodka, Lawnence, Mase............................
John Eketevich, Harrison, N. J....................
Alex Kisielfae, Amsterdam, N. Y...................
Mrs. Whllaee, Brooklyn, N. Y................
Mr. Bernard Staras, Chester, Pa...................
P. Zanauski, Quincy, Mass...........................
Victoria Dovickienė, Chicago, III.................
M. Gumauskas, Lawrence, Mass...................
Marė Stankevičienė, Waterbury, Conn.........
Paul Apshaga, Roeiind&le, Mass...................
Vladas Makauskas, Millinocket, Me.............
H. J. Balutis, Norwood, Mass.......................
John J. Tamulionis, Nashua, N. H.............
Aleksandras Kikutis, Mancbester, N. H........
John Grigas, Nashua, N. H..........................
Mrs. M. Tacionis, Paterson, N. J..................
M. Wenti8, Rochester, N. Y........................
Mrs. J. Yankauskienė, East Millinocket, Me. 
Mrs. Mary Ambrose, Dorchester, Mass......
Pranas Lingis, So. Boston, Mass..................
Z. Sabaliauskas, Rumford, Me......................
P. Yaras, So. Belirico, Mass..........................
Mrs. M. Vaichaitis, Paterson, N. J...............

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija.

Vincas Jonikas.

SUSIMĄSTYMAS
gausiai surasta netikėti
numų. Ką mes tikrai ži
nome, tai kad malda tei
kia apčiuopiamus rezulta
tus. Kad ir kažinkaip tas 
kaikam atrodytų keista, 
mes privalome priimti 
kaip tiesą, kad kas prašo 
— gauna, ir kad durys y- 
ra atveriamos tam, kuris 
beldžiasi.

NAUJI PASAULIAI
Šalia šių puikių žodžių 

apie maldą ir apie Liurdą, 
tuo klausimu didysis 
mokslininkas rašė ir savo 
pagarsėjusiame veikale. 
“Man the unknown” — 

t I (Žmogus, tas nežinoma
sis). Čia jisai pasakojasi 

, patsai stebėjos ligonis, 
kurie Liurde išgijo nuo 
džiovos, tvinkinių, kaulų 
uždegimų, pūliuojančių 
žaizdų ir tt. Per keletą se
kundžių žaizdos apsitrau
kė randais, ligos žymės I 
pranyko, apetitas atsira
do... Ir vienintelė sąlyga, 
kad toksai išgijimas įvyk
tų — yra malda. “Tokie 
faktai, — rašo mokslinin
kas, — yra gilios reikš
mės. Jie parodo tikrumą 
tam tikrų reiškinių, dar 
nežinomos prigimties, e- 
sančių tarp psichologinių 
ir organiškų vyksmų. Jie 
įrodo objektyvią vertę 
dvasinio veiklumo, kurio 
higienistai, gydytojai, au
klėtojai ir sociologai vis 
nepasirūpino išstudijuoti. 
Jie žmogui atveria naujus 
pasaulius”.
GENIALUSIS ATRADĖ
JAS, PRASKYNĘS KE

LIUS Į ATOMINĮ 
PASAULĮ

Džiugu mums matyti, 
j kaip didysis mokslininkas 
išaukština dvasinius daly
kus, tikėjimą ir maldą. 
Dar smagiau, kad mes ir 
kitų mokslininkų tarpe 
randame taip stipraus ti
kėjimo reiškinių. Štai im
kime garsųjį Berlyno uni
versiteto profesorių Mak
są Planck. Jisai vadina
mas yra genialiu atradėju 
dėlto, kad jisai iškėlė, va
dinamą, kvantų teoriją, 
padėdamas pagrindą atei
ties atominei teorijai, ku
ri tik paskutiniaisiais me
tais visu ryškumu ėmė 
švytėti. Mokslo pasaulis į- riesiems 
vertindamas tą gausų tur-į atstovams) 
tą, kurį mokslininkas | Dėl įvairių gyvenimo rei- 
Planck įnešė į žinojimo j kalavimų ir bėdų dažnai 

Jobyną, paskyrė jam No-1 esame priversti padaryti 
helio premiją už nuopel-j sprendimą, kuriam kaip 
nūs fizikos srityje, kurios..............
jisai net laikomas moder
niuoju kūrėju.
RELIGIJA IR GAMTOS

MOKSLAI
Tremties laikraštyje

t

Toli likai, geroji žeme, 
Brangiausia žemė Lietuvos. 
Kas šiandie tavo sultį semia. 
Kas už tave rytoj kovos? 
Gūdžioj platybėj išsklaidyti, 
Lyg gervių pulkas po audros 
Vis laukiame sušvintant ryto 
Įsmeigę žvilgsnį vakaruos. 

O kas atneš lakštutės aidą 
Ir vakaruojančių dainos, 
Pavasario žiedams išskleidus, 
Kada beržų rasa lynoš?
Ten rugio grūdas kritęs dygo, 
Kerojos, plito pakelėm, 
Duonelės niekada nestygo 
Nei pakeleiviams, nei saviems.
Baltų linų naminė drobė 
Švelniau apsupdavo pečius. 
Kaip svetimajam garderobe 
Rasta, atėjus į svečius.
Tenai vargelis prasmingesnis 
Prakaite mirkstančių dienų 
Ir nesvertos duonelės kąsnis 
Sotesnis nuo laukų plynų.
Kilnusis Alpių edelveisas 
Taip nevylioja savimi, 
Kaip žiedelyčiais mėlynaisiais 
Čiobreliai kiškių minami.
Daina kalniečių daugiabalsė 
Širdies benamio nepaguos.
Kaip sutemų giesmeles skalsios 
Lakštutei suokiant Lietuvos.

* * #
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Vaizdas parodo būrį prancūzų streikuojan

čių darbininkų, kurie piktai susikirto su Pary
žiaus policija, kuri palaiko tvaiką. Streikierial 
policiją pavaišino akmenimis. O policija keletą 
areštavę įkišo į kalėjimą.

Šiltam pavasariui papūtus. 
Upeliams plūstant iš krantų. 
Toli, toli atbundant rūtą 
Ir jos kvėpavimą juntu.
Tenai tai, vyturio sulaukęs. 
Rasotam žiede pakelės
Regi vaikystę šviesiaplaukę 
Ir mylimosios akeles.
Kas bėraškys jurgino žiedą 
Mažam darželyje sesers.
Kas. ramų vakarą susėdus. 
Žodelį mylimai pratars?

i Ten verkė, dūsavo ir juokės 
’ Jaunystės smuikai užburti, 
(Atklydusi paukštelė suokė 
Staiga nutildama mirty.

*

Anų dienų šiaudeliai styri, 
Gal amžiais pumpuro nebkraus, 
Tylioj erdvėj aidai numirę 
Dainuoto džiugesio skaidraus.

Į Kas begrąžins mažytę paukštę 
Į baltus vyšnių sodelius, 
Kas tais gyvais aidužiais 

čiaukšti
Mokės — širdelė nebeliūs?

« • •
i

Mažos šalies didingą vardą 
Įpynėm vakaro maldoj, — 
Kovoj palūžo Vyčio kardas, 
Kas mažą šalį išvaduos?
O kas grąžins į brangų kraštą 
Didžiųjų priesaikų šukes? 
Čionai jos barstosi ir mąžta 
Ir laiko jūroje nuskęs.
Nes laikas tas liguisto būdo. 
Dvasia modemiškai šalta 
Ir žmonės iš visur suplūdę 
Lyg upių vandeniu puta.
Savam kiautely susigūžę. 
Savais rytojais betikį, 
Užmiršę kvepiančio gegužio 
Mažytį žiedą pataky.
Nedaug beliko mohikanų 
Kilnios istorijos tautos — 
Dar daug nuskęs raudono 

tvano
Mirtin alsuojančiuos sriautuos.
Nevieną nuoširdų troškimą 
Žudiko plienas užgesys. 
Nevieno žodis jau užkimo 
Vylingo aukso žvangesy.
O kaip sugrįžt į savo šalį, 
Gana prabuvome svečiais: 
Ten laukia prieklėčių berželiai 
Ir girgžda svirtys rytmečiais.
Tu taip toli, geroji žeme, 
Brangiausia žemė Lietuvos. 
Kas šiandien tavo sultį semia, 
Kas už tave rytoj kovos?

“Aidai” (Nr. 16-17) skai
tome perspausdintą šitokį 
prof. Plancko pareiškimą:
— Gamtos mokslai ir re

ligija dviguba prasme žy
giuoja ranka rankon. A- 
bu sutaria... Tiek religija, 
tiek gamtos mokslai savo visažinojimo dar priskir- 
veiklai yra reikalingi ti- sime gerumo ir meilės sa
kė jimo į Dievą! Pirmajai vybes, tai Jame randama 

priebėga paguodos ir su
raminimo ištroškusiam 
žmogui suteiks dar dides
nį laimės jausmą. Dėl to
kios koncepcijos (suprati- 

iš 
ne- 
nė

su Dievu. Tiktai jie vieni 
tegali mums suteikti vi
daus tvirtumo ir pastovią 
sielos ramybę, branginti
nus kaip didžiausią gyve
nimo gėrį; o jei mes Die
vui prie Jo visagalybės ir

Dievas sudaro visokių 
svarstymų pradžią, ant- 

(gamtamokslio 
— pabaigą...

reikiant apipavidalinti ir 
įvykdyti nepadės jokie, 
kad ir sunkiausi svarsty
mai, bet aiškūs ir tikslūs 
nurodymai, kuriuos gau
name ištiesioginio ryšio

mo, pasaulėžiūros) 
gamtos mokslo pusės 
galima daryti jokio 
mažiausio priekaišto.

Taigi mokslas mus 
kiną maldingai nulenkti 
galvą ir širdį prieš Dievą.

mo

Dr. J. Prunskis.l
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“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinis Parengimas

Šeštadieni, Lapkričio-November 6 d., 1948
Municipal Building Salėje, E. Brcadway, So. Boston, Mass.

Muzikali Programą Išpildys Sv. Pranciškaus Parapijos Choras,
VADOVAUJANT MUZIKUI ALGIUI ŠIMKUI

«

Šokiams Gros John Dirwallio Orkestrą. Koncertas prasidės 7 vai. - 9 vai. Šokiai iki vėlumos. 
Įžanga Į Koncertą ir Šokius 0120 su taksais. Visus nuoširdžiai kviečia - RENGĖJAI.

51®, MASS.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

Brockton ir Nashua. N. H. Į 
!suvažiavimą buvo atsilankęs ir, 
kur., kap. K. Jenkus, vietinis 
vikaras.

Suvažiavimas užbaigtas mal-
Lovveii, Mass. — Spalių 13 d.’da, kuri4 sukalbėjo kun. Pr. 

Šv. Juozaj>o lietuvių par. sve- Juras- Tuoj ir baigėsi posė- 
tainėje. Rogers St.. įvyko mi- džiai. Po to vietinės Sąjungie- 
nėto apskrities suvažiavimas. pavaišino atstoves skaniais 

Suvažiavimą atidarė apskri- užkandžiais.
ties pi-m. p. O. \Vackell. Mal-' 
dą atkalbėjo kleb. kun. J. Ska-j 
l-ndis ir nuoširdžiai pasveikino’ 
Sąjungietes. Po to pirmininkė 
pakvietė vietinės kuopos pirm., 
p. Mikšienę, kuri pasveikino 
v ietinės kuopos vardu. Taipgi 
sveikino suvažiavimą kun. Pr. 
M. Juras. K. V. ir LDS Centro 
pirmin nkas. ir Dr. Dambrava. 
LRKSA organizatorius.

Išklausyta M. S. apskrities 
valdybos ir kuopų raportai. Se
kantis suvažiavimas įvyks kitų 
n etų pavasarį Aušros Vartų 
parapijoj. VVorcester. Mcss.

1948
j rm. j

v oo 1.
tcheH

A.
Mas?

>w i s
Dalvvavo

>. Boston.

Iš Motery Sąjungos Mass., 
Maine ir H. H. Apskrities 

Suvaži3v:mo

šokiai, vaidinimai ir mu- 
kuriniai. Viešnia Sąjun- 
p. Lepečkienė iš Worces- 
kuopos gražiai padainavo 
Vietinės kuopos pirm. p.

r ‘.st.
1
I.

Dalyvavo pamaldose

7 vai. vakare parapijos baž
nyčioje įvyko Rožančiaus pa
maldos. Dalyvavo ir visos at
stovės.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko įvairi programa — dai
nos, 
zikos 
gietė. 
ter 5 
solo.
Mikšienė taip pat gražiai pasi
rodė su solo daina. Jai akom
panavo buvusi varg. p. Dzedu- 

- 1949 metams valdyb a: lionytė.
A. V. Kneižienė 

Mass.: pagelu.
iš Nashua.

M. VVackell iš 
ižd. O. A,

Brockton. Mass 
a;/e 13 ats 
Loveli, L?
'•tiiol. N
(dviejų

Muzikos mokytojas p. H. Va
lentinas su savo 
akordionais sugrojo 
muzikos kurinius.

Programos vedėju 
kun. J. Skalandis.

Viešnios atstovės
tinių Sąjungiečių vaišingumu ir 
joms už tai nuoširdžiai dėkojo.

Rap.

8 mokiniais 
linksmus 

į
buvo kleb.

gėrėsi vie-
C

dijos Karalius Gustaf, 90 metų amžiaus, 
1 ad ir s^^nt”'j^. bet jis vis sportauja. Vaizdas 
parodo ji laike nesenai įvykusios Huneberg me
džioklės šaudant. Tik nesenai jis nustojo žaidęs 
tonnis.

Išalį, kur liko močiutė sengal-, 
j vėlė, mūsų jaunystė, 
svajonės. Mažoji Izabelle 
ter pasirodė puikiai. Visus 
bino savo drąsa ir išraiška 
len Filicith ir Boby Hickey 
ri artistai!

Baigiant norėtųs padėkoti1 
Komitetui už nuoširdų rūpini-' 
masį tremtinių reikalais, o1 
chorui ir jo didigentui palin
kėti dar ilgus ilgus metus “bu
dinti miegančius, judinti snau
džiančius“, kad atsikėlę visi 
vieningai dirbtų Tėvynės Lie
tuvos gražesnei ateičiai.

Tremtinė A. I.

I
Tremtiniams Įkurdinti Komi- į 

tetas Dirba
Š. m. spalių mėn. 3 d. Tremt. 

Įkurd. K-tas Aušros Vartų 
parap. salėje surengė didelį su
sirinkimą — pramogą, kurios 
pelnas skiriamas tremtinių į- 
kurdinimo reikalams.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
i Kiškis. Kalbėjo K-to garbės 
narys kun. kleb. K. Vasys, p. 
Dabrila, p. Mack, adv. Mileris, 
p. Blažys, kun. Volungis, p. 
Kiškis. Kun. Vasys savo nuo- 

. širdžioje, atviroje kalboje pa- 
briežė, jog amerikiečiai, dalinai 
lyg kalti dėl susidariusios pa
dėties Europoje, netik iš arti
mo meilės, bet beveik iš parei
gos turi tiesti pagalbos ranką 
varge esantiems. Ypatingai 
jausmingais žodžiais kreipėsi į 
susirinkusius K-to pirmininkė 
p. Mack ir adv. p. Mileris. — 
Daug kartų jau girdėjot apie 
baisią tragediją palietusią mū
sų Tėvynę ir apie vargus trem
tyje atsidūrusių jos vaikų. Ati
darykite savo širdis ir duris 
nelaimėje ir varge esantiems! 
šis jūsų kilnus žygis nebus 
patarnavimas vien kuriam pri
vačiam asmeniui, bet didelė au
ka padaryta visai lietuvių tau
tai. Kun. Volungis pridėjo: — pergausus. tačiau 
gera širdis ir norai, jei dar
bais neparodome — niekis. Da
bar proga pasirodyti — išnau
dokime ją. Butų k-jos pirm. p. 
Blažys sakė: Worcesterio lietu
vių visuomenė šiltai atsiliepia 
į komiteto prašymus, pildo 
tremt. buto ir darbo garanti
jas, bet dar daug vietų reika
linga. Ragino parodyti daugiau 
tautinio susipratimo, lietuviško 
vaišingumo, nepalikti nevilty, 
nežinioj ir skaitlingesnių šei
mų. Finansų k-to pirm. p. Kiš
kis paaiškino, jog komitetas 
tremtiniams duos piniginę pa
šalpą, tokiu būdu jie dar ir ne
turėdami darbo, galės atsily
ginti už butą ir kitas išlaidas 
garantijų davėjams, 
p. Dabrila nurodė 
kurios vertė palikti 
ne laimės, ne turtų 
vykome į svetimas

i besiartinančio raudonojo siau- Demikis, G. Linka, J. Keršulis, 
'bo baimė visiems įgimtas noras Merckas, V. Adams, Rutkaitis, 
•gyventi, vertė palikti savo gim-|D. Dailydė, M. Ragauskas, E. 
tąją šalį ir ieškoti laikinos Bieliauskienė, Dek-h.

•prieglaudos svetur.
Susirinkimą paįvairino ~...

Kazimiero parap. bažnyt. cho-[gaiš, 
ras, vedamas muz. p. Žemaičio. į

PATEKOM, N. J

Šių metų spalių mėnesio 3 d., 
vai. p. m. BALF 86 sk.

Lietuvos Generalinio Konsulato New “*>' km-
Yorke Paieškomi Asmenys:
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Valdybos pastangomis, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos sve
tainėje, įvyko vietos lietuvių 
visuomenės susirinkimas.

Susirinkime su paskaita da
lyvavo svečias, Gen. Černius. 
Gen. Černius gyvais pavyz
džiais apibudino sunkią šių 
dienų tremtinių padėtį Europo
je ir svarbius BALF uždavi
nius. |

Nors susirinkimas buvo ne- 
atsilankusių 

tarpe buvo matyti visiškas 
nuoširdumas ir tiesimas pagal
bos rankos vargstantiems lie
tuviams tremtiniams Europoje. 
Surinkta aukų $71.00. Štai au
kotojų sąrašas:

F. Saranka $10.; Edv. Kin- 
dera $5.; po $2. — J. Lukas, J. 
Žilius, Ragauskienė; J. Spra- 
naitis 1.50.

Visi kiti aukojo po vieną do
lerį : Jusys, Marcinkevičienė, 
Šatkienė, Matonienė, Baublie
nė, Rutkauskienė, Aleksienė, 
Misiūnienė, Misiūnas, Bieliū
nas, Lapinskas, Dibulskis, Tri- 
ciliauskienė, Matonienė, Zubo- 
nienė, Ūsienė, Sasnauskienė, 
Vičienė, Meilus, Vičienė, J. A- 
dams, Lakavičienė, Kuzinevi- 
čienė, Bušniauskas, J. Valiū
nas, Januška, Kondrotas, Si- 

Zdancevičius, Pr. 
Kepenis, Volkus,

Tremtinys 
priežastis, 

tėvynę. — 
ieškoti at- manavičius, 
šalis, bet į Spranaitis,

i

viltis ir’
Por-'
ste-
jje ' AKSOMAITYTE - Žakienė, tė, Marcelė ir seserys Elzbieta 
tik- Mari>- Pakuonio, ir vaikai ir Julijona, iš Meižių km., Pa- 

, Žakas, Juozas ir Matilda, 
j ALAKSA, Vincas, iš Lakins- 
į kų - Kumeciškių.
, ALINAUSKAS, Jurgis, iš 
Vilkijos vi., Kauno ap. 1 AUGAITYTE. Cecilija,

ALŠAUSKAITES, Elzbieta ir Kuisių km., Tauragės vi.
Konstancija, iš Pentupių km., 

Į Gudelių vi., Marijampolės ap. 
| ANDRIEJAUSKIENE - Pet- 
* kūtė, ir jos sesuo (Izabelė ir 
Paulina).

| ANTANAVIČIUS, Jonas, iš 
Elkiškių km., Akmenės vi., Ma
žeikių ap.

I ARLAUSKAITE, Morta, iš 
Kašėtų km.. Varėnos II vai., 
Eišiškių ap.

AŠMONYTES, Elzbieta, Ju
lijona ir Marcelė Atkočiūnienė, 
iš Meižių km., Pajūrio parap., das, iš Liepalotų 

I Tauragės ap.
ATKOCICNIENE - Ašmony-

jūrio parap., Tauragės ap.
AUGAITIS, Stasys ir sesuo 

Juknienė, Anelė, iš Kuisių km., 
Tauragės vi. i

AUGAITYTE. Cecilija, iš

BAGDONAS, vaikai Viktės 
Bagdonienės - Kairaitytės, kil. 
iš Šilavoto.

BAGDONAVIČIUS, Tadau- 
šas, sūnus Pranciškaus, iš 
šeinių ap.

BAKAITIS, Damijonas, 
Bunikėlių km. Kidulių vi., 
kių ap.

BARAUSKAS, Stasys, žmo
na Liuda ir dukterys Liuda ir 
Ona. iš Rokiškio.

BATAITIS, Antanas ir Vla- 
km.,

apskr.
j BUIVYDIENE, Ona, iš Ož
kabalių km., Eartininkų vi., 
Vilkaviškio ap.

CEKAUSKAITE, Matilda.
ČERNIAUSKAITĖS, Magda

lenos (ištekėjusios pavardė ne
žinoma), vaikai prašomi atsi
liepti.

ČERNIAUSKAITE, Marija, 
iš Pentupių km., Gudelių vi., 
Marijampolės

ČINKYTE
Elena, iš 
Kauno ap.

CIRTAUTAS, Pranas, gimęs 
Plungės

ap.
- Kuženiauskienė, 
Lelerviškių km

mą atsilankusiems, BALF 86 
skyriaus Valdyba taria nuošir
dų lietuvišką ačiū.

BALF 86 Sk. Valdyba.

Į
^a" Amerikoje, gyvenęs

vi., Telšių ap.
_15 DABKUS, Juozas.
Sa* kio, Utenos ap.

I DAUGAL, Jonas, 
kalnio km.. Biržų ap.

I DAUKŠAS, Juozas, 
'na iš namų Agnieška 
liūnaitė.

DEGLIUVIENE -
gota, iš Balnių km., 
vi., Tauragės ap.

DIKŠYTE - Degliuvienė, A- 
gota ,iš Balni j km., Eržvilko 
vi., Tauragės ap.

EIDUKAITIS, Mikas ,iš Do
bilinių km., Vištyčio vi., Vilka
viškio ap.

Ieškomieji ar apie J~os žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

iš Lapiš-

iš Tatar-

jo moti- 
Mocke-

Lukšių

Juozas ir jo 
Šilsodžio dv.,

vi., Šakių ap.
BELEVICIUS, 

tėvas Jurgis, iš 
Pajavonio vi., Vilkaviškio ap.

BERNOTAS, Antanas, iš 
Venslaviškių km., Čekiškės vi., 
Kauno ap.

; BERNOTAS, Jonas, iš Gau- 
raičių km., Tauragės

! BERŽANSKIS, iš 
vi., Mažeikių ap.

_______ I BITINAS, Vladas,
Nuoširdžiai dėkojame Prela- čių km. Gaurės vi., Tauragės a. i 

tui Ambotui ir kunigam už su
teiktą dvasinį patarnavimą. 
Poniai Onai Vailionis už gražų 
bažnytinį giedojimą; taipgi 
draugams ir giminėms už užuo
jautas mūsų skausmo valando
je laike laidotuvių mano myli
mo vyro, Juozo Poteluno, kuris 
mirė spalio 2 ir buvo palaido
tas 
čiū.

HARTFORD, CONN. ap. 
Viekšnių

••

PADĖKA

spalio 5. Širdingiausias a*

Marijona Potehinas i 
ir šeimyna.

c

PH1LADELPHIA, PA.
Šv. 

pijos 
landų 
Bružas, 
mokius, 
vavo ir 
nėmis.

Į 
Kazimiero lietuvių para- 

bažnyčioje buvo 40 Va- 
atlaidai. Tėvas Dr. A. 

misijonierius, sakė pa- 
Žmonės gausiai daly- 
naudojosi Dievo malo-

' šiomis dienomis mirė J. Ruk- 
šeši doleriai penkiosdešimtis ša, J. Karolis ir Antanas Va- 

šv. centų surinkta smulkiais pini- lintas. Jie buvo pavyzdingi ka
talikai, katalikiškos spaudos 

i Visiems auktotojams už au- rėmėjai.
Liūdnos, svajingos lietuviško kas, kleb. kun. J. Kintai ir Pasimelskime už mirusiųjų 
melodijos valandėlei atitraukė kun. J. Klumbiui už jų nenuils- vėles. Lai Dievas suteikia jų 
mus nuo kasdieninės tikrovės tarną veiklą tremtinių naudai, vėlėms amžiną ramybę.
ir nors mintimis perkėlė j gin- taip pat ir kitiems į susirinki-’ F. A. Kondrotas.

Dikšytė, 
Eržvilko

iš Vežai- j Consulate General of Lithuania 
l 41 West 82nd Street 

BITJERIS, Kastantas, iš j New York 24, N. Y.

Kaip populerus šioje šalyje baseball sportas 
gali liudyti, kad ir šis paveikslas, kur matome, 
kad sportininkas Stan Mūšiai, žaidęs National 
Lygoje su St. Louis Cardinals, pasirašo naujam 
sezonui sutartį su šimto tūkstančiij dolerių atly
ginimu.
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ŽINUTES nijos kitą mėnesį. Tikime, kad 
visi parapijos vyrai išpildys 
Arkivyskupo norą, kad “kiek
vienas katalikas vyras būtų 
Šv. Vardo narys.

Spalių 15 d., mirė, ilgokai 
sirginėjęs, Motiejus Jasiūnas, 
66 metų, savo namuose 701 E. 
Second St., So. Bostone. Paė
jo Panemunių parapijos. Ame- cyo Headįuarters 
rikoje pragyveno virš 35 me
tus. Paliko žmoną Stanislovą, 
seserį, ir anūkų. Tapo palaido
tas iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios, Šv. Mykolo kapuose, 
spalių 18 d.

nio meno žinovą.
Dabar bažnytėlė iš lauko at

rodo tvirta. Viduje ir* bu* gra
ži, kaip įsidės naujos šviesos 
ir langai.

Nenuostabu, kad žmonės 
taip gausiai aukoja bažnyčios 
atnaujinimo darbui, ne* 
toks brangus ir gražus, 
žmonių auka Dievuk

Tai

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

v!.,

išAntanas,

Antanas, 
Gražiškių

PAUKŠTYS,
i Karpiejų km., 
Vilkaviškio ap.

PAULIONIS,
Suv. Kalvarijos, Marijampolės 
apskr.

PERLAITIS, trys broliai, iš 
Vilkabalių, Bartininkų vi., Vil
kaviškio ap.

PETKUS, vaikai Povilo Pet
kaus.

PETKUS, Antanas, iš Trakų 
km., Kražių parap., Raseinių 
ap., ir seserys Izabelė ir Pauli
na, viena iš tekėjusi už Andrie- 
jausko.

PETRAUSKAS, vaikai Pran
ciškaus Petrausko, kilusio iš 
Vabalių km. ačių parap.

PETRENAS, Juozas ir Pet
ras, iš Svilių km., Biržų ap.

PIKČIŪNAITE, Ona, iš Bi
čių km., Gaurės vi., Tauragės 
apskr.

PILKAUSKAITE, Marcelė, iš 
Biržų ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ERBREDERIS, Juozas iri LADNAUSKAITE, Emilija, 
Pranas, iš Dvirtžė* km., Južin- iš Aukštadvario, Čekiškės vi., 
tų vL, Rokiškiu ap.

FLOTOVAIT® - Stalauskie-
nė, Seimą, iŠ Tauragės ir vy-j 
ras Stalauskas, Leonardas, iš! 
Rokiškio, ir dukterys Hilda ir j 
Regina Philip, gyv. Buenos Ai-j „ __ , _ - , „

-T' m j LESČINSKAS, Mateušas, is
Mykolas, iš Nick«nės km., Naujamiesčio 

, vL. Panevėžio ap.Gaurės vL,i ’ X, , _į LIAUGAUDAS, Juozas, iš

Kauno ap.
LAŠINSKAS, iš Laukagalio, 

i Labanoro parap., Utenos ap.
LATAHTS, Petras. 
LAUHNS, Martin. 
LEKšYS, Juozas.Spalių 17 d., tapo pakrikšty

ta M. Alena Frederiko ir Onos 
I
i

Sekmadienj, 3:00 v. po pietų 
Jaunimo 

Parado Floatų Kontesto laimė
tojai susirinko priimti laimė ji-į 
mo ženklus. Iš Šv. Petro para
pijos nuėjo kun. Kontautas ir 
p. Ivaškienė, kuri sumaniai dir
bo paradą suruošti. Jie priėmė 
gražų pažymėjimo plaką nuo 
kun. McCarthy, Floatų Komi
teto pirmininko. Vėliau buvo 
nutrauktas paveikslas visų su
sirinkusių atstovų.

(Pataškaitės) Biasonų, 
482 E. 8th St

Vtel

i

m-

j lietu- 
jauhi- 

mas, ruošiasi ir jų tėveliai. Jie 
visi rtmšiaši į įdomiBhsį, ir 
linksmiausį šių metų įvykį — 
“Darbininko” metinį parengi
mą — Musical Show ir Šokius 
bei balių.

Tas nepaprastas lietuvių tar
pe parengimas įvyks šeštadie
nį, lapkričio 6 d., Municipal 
j Building salėje, South Bostone, 
j Musical Show prasidės 7 vai. 
vakare, o šokiai 9 vai. vakare. 

Ar jau turi bilietą? Jei ne, 
-------------- tai tuoj įsigyk. Jų galima gauti 

Antros Misijos baigėsi. Dve- ■ pas darbuotojus ir “Darbinin- 
’ijos dar prasidės. Sekmadienį,

Šv. Vardo Draugijos mene- spalių 17 d., 3 v. p.p., baigėsi 
sinis susirinkimas įvyko Sek- vyrų ir vaikinų sėkmingos mi- 
madienį rytą. Po Mišių nariai sijos, 
bažnytinėje salėje užvalgė. Ir. . Pirmadienį, spalių 18 d., 7:30 
tuojaus pradėjo susirinkimą, v.v., prasidėjo jaunimui misijos 
Draugija buvo laiminga turėti angliškai. Per dvi savaiti vai- 
kaipo kalbėtoją Daktarą Povi- kinai, merginos galėjo klausyti 
lą Jakimavičių, buvusį Mass. lietuviškų misijų.

šir- 
En- 
am-

Spalių 15 d., staiga mirė 
dies ligos atakos paliestas 
rikas Sakavičius, 54 metų 
žiaus, gyv. Wallum Lake Sana-
torium, R. I. Jis paėjo Kales
ninkų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 36 metus. Paliko 
dukterį ir seserį.

Laidojamas spalių 19 d., 9 
v .r., iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, Šv. Mykolo kapuo
se pašarvotas pas laidotuvių 
direktorių D. A. Zaletską, 564 
E. Broadway.

Spalių 15 d., 
nevičius, gyv. 
avė., apsivedė 
ding.

Spalių 16 d.,
tė, gyv. 12 Conrad St., ištekė
jo už Vilimo Mansfield.

Stepas Janku- 
783 Dorchester 
su Ruth Har

iII
iI

Julia Maneiky-I

ke”.

i

Dabar, kas

Nauja Dariaus Posto 
Valdyba

Pereitą savaitę įvyko Stepo
no Dariaus Posto No. 317 A- 
merikos Legijono valdybos 
rinkimai. Buvo išrinkti sekan-

Valstybės Sveikatos Komis- norės, galės tų pačių misijonie- tieji _ Komanderium — Dak-
sionierių, kuris išdėstė svarbu- rių — T.T. pasionistų, kun. 
mą balsuoti “No” ] ’ " “ 
rendum 4 apie “Birth Control” pasiklausyti angliškai. • 
ateinančiuose rinkimuose. Ka- šios misijos baigsis kitą sek- 
dangi sekmadienį visoje arki- madienį 2:30 v. p.p. 
diocezijoje prasidėjo vajus Trečiadienį, 
naujų narių įrašinėti į Draugi- vai. vak., 
ją, buvo nutarta suruošti Tė- vaikams 
vų ir Sūnų pusryčius po 'Komu- šeštadienį su šv. mišiomis 8:30 

.vai. r.
! Kūdikių viešas palaiminimas 
įvyks šeštadienį, 2 vai. p.p.

Visi katalikai — tėveliai y- 
patingai privalėtų pagelbėti vi
siems priederamai atlikti misi
jas.

į Graži bus bažnyčia. Mergai
tės, žvalgosi, bažnyčioje prie 
durų. Išeina kunigas. Mergai
čių žodžiai kunigui buvo: Tėve
li, kaip graži bus mūsų bažny
čia! Jau dabar 
bažnyčios išeiti. 

Aukštai prie 
matosi šiek tiek 
maus artisto piešimuose.

■ tai mažai matosi, nes lentų 
tos yra išklotos artistui 
siekti lubas ir sienas.

Keletas kunigų svečių žiūri
nėjo profesoriaus Nincheri 
darbą. Ir jį labai užgyrė.

Kurie džiaugsimės bažnytė
lės išpiešinėjimais, turėsime 
padėkoti kun. J. Bakšiui. Jis 
mums rekomendavo šį bažnyti- 

1

res, ATgeiiunoje.
GAIŽAUSKAS,

MugSUuZlil Km.,

GAIŽAUSKAS, Nikodemas, J
iš ifilg*tiūžh| km., Gaurė* vL, 
Tturigė* iip.

tiALBJtftfe - Kilčauskiefiė - 
šktėkŽttMdėDė, Leokadija.

GALĖJOT® - Ramanauskie
nė, Petronėlė.

GRINKEVIČIUS, ir duktė
Kristina.

GUČAIT®, iš Užubalių km.
Saločių vi., Biržų ap.

GUDAUSKIENE - Žilytė, A-Į 
gota, iš Laukuvos parap., Šilą-j 
lės vi., Tauragės ap.

GUNTORIUS, Pijušas, iš Pa-
javonio vi., Vilkaviškio ap.

HAACK, Edvard.
IVAŠKEVIČIOTfi, iš Burnių

km., Telšių ap.
JANELIŪNAS, Juozas, iš

Razalimo* vi., Panevėžio ap.,
Meldinių km.

JANKAUSKAS, s. Antano ir 
Augaitytės, iš Tauragės vi.

JANKUS, gyv. Chicagoje, 
giminaičiai Juozo Navicko.

JANSONAS, Karias, iš Ak
menės vi., Mažeikių ap.

JANULAITIS, Pranas,
Režgalių km.,
kių ap.

JANUSAS,
ir Steponas.

JANUTIENE, Morta
tė Morta.

JASINSKIS, Romualdas ir
Vytautą* iš Vilkelių km., Tve
rų ri., Telšių ap.

JAUTAKIS, Stanislovas, iš
Dilbikių km., Ylakių vi., Mažei
kių ap.

JUKNA, Vincas, iš Kuisių
km., Tauragės vai.

JUKNIENfi - Augaitytė, A-
nelė, iš Kuisių km., Tauragės 
vai.

JUŠKCNAS, Justinas ir
Pranciškus, iš Zablaciškių km.,
Zarasų ap.

KAIRAITYTfiS - Bagdonie
nės, Viktės, vaikai, kil. iš Šila
voto.

KAIRIENE ■ Zemeckaitė,
Sofija, iš Pagramančio parap.,
Tauragės ap., ir vyras Kairys, 
Jonas.

KAMAITYTfi. Elena, iŠ
Gaisrių km., Šakių ap., Sintau
tų vai..

KAMINSKAS, Jonas, iš Pet- 
kaičių km., Tauragės vi.

KILČAUSKIENfi - Škač-
kauskienė - Galejūtė, Leokadi
ja-

KNOLL, Emil. 
KOLESINSKAS, Jonas. 
KONDROTAS, Juozas, ir

Kondrotaitės, Barbora ir Ur
šulė.

KRASAUSKAS, Antanas ir
Stasys, sūnūs Adolfo, iš Rasei
nių ap.

KRIČIUKAS, Martynas, iš
Neciūnų km., Biržų ap.

KRIPAS, Stasys - Damazas, 
gimęs Amerikoje, gyvenęs 
Plungės vi., Telšių ap. 

KRIVICKAS, Jurgis.
KUTAS, Jonas, gyveno West

Market St., Scranton, Pa.
KUŽENIAUSKIENfi - Čin- 

kytė, Elena, iš Lelėrviškių km., 
Kauno ap.

KUZIENfi - Martinkytė, Ju
zefą, iš Rukiškių km., Kauno
ap., ir vaikai Antanas, Antani
na, Mikasė ir Vincas.

LABAČIAUSKAS, Juozas, iš
Kaupiškių vi., Vilkaviškio ap.

LANIS • Schwarz’aitė, Ele
na, iš Lietuvos.

LAUTZUS, Johano, broli* I-
dos Hollender.

LU±KtEWlCZ, Leonas, ir 
Žygrihnii, sūnūs Katarions 

, LotinėiHcz - Urimncyk 
no 24 fotacok Avė., 1 
Midi.

) MACKAIT1S, Pranas, iš Ve-, 
žaičių km., Gaurės vi., Taura-

, ges ap. '
Į MAKSVYTIS, Jonas, iš Luk- 

*’ į šių parap., šakių ap.
MARAZIENfi - Matulevičiū

tė, Marijona, iš Kvietiškio vi., 
Marijampolės ap.

MARTINKYTĖ
Juzefą, iš Rukiškių km., 
no ap., ir vaikai Antanas, 
tanina, Mikasė ir Vincas.

MATJOŠAITIS, Jonas, 
Butrimų km., Eržvilko 
Tauragės ap.

l 
į

i

MATULEVIČIŪTE - Mara- 
zienė, Marijona, iš Kvietiškio 

:, gyve- v t Marijampolės ap. 
Dfetroit’ į MAŽEIKA, Mykolas, iš Viek

šnių vi., Mažeikių ap.
MAZILIAUSKIENE - Raz

maitė, Rozalija, iš Naumiesčio 
vi., Tauragės ap.

j MEŠKYTE, Ieva, duktė Ie
vos Meškienės - Jarockytės.

j MILIAUSKAS- Mulkys, Pra
nas. iš Aukštadvario, Čekiškės 
vi., Kauno ap.

MILVYDAITE - Rutkauskie
nė, Barbora, iš Skliaustės km., 

.Židikų vi., Mažeikių ap., ir vy- 
ras Rutkauskas, Juozas.

MULKYS - Miliauskas, Pra
nas, iš Aukštadvario, Čekiškės 
vi., Kauno ap.

NAUSĖDAS, Antanas, iš Vė
žaičių km., Gaurės vi., Taura- 

!gės ap.
| NAUSĖDAS, Jokūbas, iš Žio- 
;gų km., Naumiesčio vi., Taura- 
! ges ap.
j NAUSĖDAS, Jonas ,ir Juo- 
;zas, iš Vėžaičių km., Gaurės 
vi., Tauragės ap.

NAUSĖDAS, Juozas, iš Mil- 
gaudžių km., Gaurės vi., Tau- 

; ragės ap.
' NAVICKIS, Pranciškus, iš 
i Raseinių ap.
1 OLIŠAUSKAITE, Juzefą* 
j kil. Baisogalos vi., gyvenusi 63 
jHancock Avė., Detroit, Mich.

PABIRŽIS, Bernardas, iš 
Į Rumšiškių, Kauno ap.

PALIONIS, Kazimieras, iš
i Mickemės km., Naujamiesčio 
. vi., Panevėžio ap.

PAPRACKAS, Stasys, iš Za
rasų ap.

PATKAUKA. Mykolas, s. 
Jokūbo.■ -_

Kuzienė, I
Kau-i

An-
I
I 

iš 
vl.,!
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ĮVAIKIS SKELBIMAI

ANT KALNO GLUOSNYS

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Nes* Avė., 
HoUyvood 38, Calif.

Ant kalno gluosnys. 
Pakalnėj šulnys,

Ten stovėjo mergužėlė 
Pati sau viena. (2)

Jojo bernelis
i Žirgo girdyti, 

Sustok, palauk, mergužėle. 
Duok žirgui vandens.

Negaliu stovėt, 
Su tavim kalbėt.

Šalta rasa, o aš basa, 
Nušals kojelės.

is 
Ša-taras William D. Duserick; 

Vice Komande
rium — James Smigias; Jau
nesniuoju Vice Komanderium 
— Steponas Janeliūnas; Adju- 

spalių 20 d., 4;^^ — John J. Roman; Finan- 
prasidės parapijos ! Oficierium _ j Bi.

šv. misijos. ^^^įshop; Teisėju— Juozas Cunys; 
Kapeiionu — Thomas E. 
Wythe; Kapų Registracijos O- 
ficierium
čius; Sergeant at Arms Juozas 
Wollent; Service Oficerium — 
Jonas J. Romanas; Historian 
— James Smigias; Posto Gy
dytojas — Dr. William G. Du
serick; Labdarybės Oficerium 
— Juozas Adamavičius; Ame- 
rikonizacijos Oficerium —Juo
zas Lekys. Į Egzekutyvį Ko
mitetą — Walter 
Juozas J. Godas, 
nusky,
Petras J. Pechulis, Povilas A. 
Sharkin, Feliksas J. Surowich, 
Mykolas Vareika ir Kazimiera? 
Žibikas.

Atstovais į Apskričio Tarybą 
— Dr. William G. Duserick, 
Roland Bishop ir Povilas A. 
Sharkin. Rep.

prieš Refe- Jaskevičiaus ir kun. Motejūno Vyresniuoju

DAKTARAI Juozas Cidlevi-

Kidulių

Antanas,

Vi.,

Leonas

ir duk-

StJ DAINA

GRABORIAI

TeL TROwbrldge 6330

J. RepsMs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Imnaa arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir S—*

Keliaujam mes su daina, 
Jaunystė lydi mus. 
Daina laukeliais eina. 
Jos aidas nuostabus.

i

nebenoriai iš
J. Gedwill, 
Juozas Ka- 

Juozas J. Kybartas,

ĮVAIKIS SKELBIMAI

AJ.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bea. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Mase 
T«L Farkway 1233-W

*4

vargonų 
grožio

jau 
ižy- 
Bet 
len- 
pa-

Gaisre žuvo Berniukas

Dainuok, dainuok drauguži 
Dainuok, dainuok linksmai. 
Gyvenimas negrįžta. 
Žinok, žinok gerai.

BALTIJOS VfiJELIS

Baltijos vėjelis tilsta jau, 
Sesyte, laivelį sups ramiau; 
Tieskime būręs, plauksim į 
Prie žvejų arčiau.
Palauki, broleli, dar palauk, 
Tolyn į jūružę dar neplauk: 
Ten prie Palangos didelės ban- 
Broleli, aš bijau. (gos,

jū- 
[ res

Juozas K<
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington Bhd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai džl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

CASPER
FUNERAL HOMS

187 Dorchester Street 
South Boaton, Mase 

Jasepii W.C, 
(KASPERAS) 

laidotuvių Direktorių* Ir 
•atoamuotojM 

NOTARY PJUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. »OU Boston 1437 
•OU Boaton 39*6

M .

Draugijų Valdybų Adresai

X.\ X >. 5. X 5. >. X X X X X X X X X X X >. X >. X X X X X X X X X X >. 5. X X X X X X X X X X X X
■ z<
•z-

>Z«
>z-
• z'
>z*
• z'

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Me* alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

4

Užsisakykite Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainas prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
bllagtea, Moa, i 

T«L Dedham 1304-W
PRANA8 GERULIKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

Billerfca, Mas«. — Kilusiame 
gaisre Carroll namuose sudegė 
jų 3 metų berniukas.

Motina ir keturi kiti skau
džiai apdegė. Gaisro priežastis 
neišaiškinta.

Gaisro Tragedijoj Žuvo 
Tėvas Su S Mėty Dukrele

Penktadienio vakare, 425 W. 
Second St, South Bostone, ki
lo gaisras kuriame sudegė 
Edward J. Barrett 35 m. 7 vai
kų tėvas su savo 3 metų duk
rele. Kitas 7 metų tos pačios 
šeimos berniukas skaudžiai ap
degė. Kitus išgelbėjo gaisrinin
kai. Tėvo lavonas rastas arti 
pečiaus ir manoma, kad jam 
pilant kuro aliejų, jo išsiliejo 
ant pečiaus ir staiga užsidegė. 
Mergaitės lavonas rastas lop
šyje. Motina tuo metu buvo 
nuvykus į Dorchesterį, svečiuo
se pas pažįstamus.

Barrettai gyveno antrame 
aukšte. Mrs. Barrett ar tik ne
bus lietuvaitė?

LI1TUVO* DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINO* *Ve.

Pirmininke — Eva MarksienS,
62S E. 8th Bt., So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — G. GailiūnienC,

S Wbrfield St., So. Boston, Mass. 
Prot Raft. — Ona Ivaftkienft,

440 K. 6th St., So. Boston, Mana 
Finansų Raftt. — B. CūnlenO,
29 Gould SL, W. Roabury, Mase. 

TsL Parksray — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan. Mass. 
Tvarkdar* — Ona Krasauskas,

11 Sprtager St, So. Boston, Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St, So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 49B E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raktininke

Pirmininku — Juozai *vągždya, 
6016th St, So. Boaton, Maža.

Vlce-Pirmtninkaa — Pranas TuleUda, 
702 E. SthŠL, So. Boaton, Ma*

Prot. Rait — Jonas GHneckiS, 
5 Thomu Pk., So. Boston, Ma*

Fln. Radt — Aleksandras Ivažka, 
440 E. Sttth St, So. Boaton, Mua.

Iždininkas—Stasy* K. Grirartaviat*, 
699 E. Sevanth St, 8. Boston, Mana

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Sprtager St, So. Boaton, Mass.

Draugija laiko susirinkimus ku tra
čią sekmadienj kiekvieno mtaeeto 
2 vai po pietų. Parapijos saMj, 
492 E. Tth St. So. Boaton. Mua

; Geriausia Užeiga Vyrams lt MeteriMB yro

SOUTH BOSTON CAFB
Vincas BalukoHh* Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
i

i 251 Vest Broidway, South Boston, Mass. !

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 NO. Malu St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojaa 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton *-15*0

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Babanraotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja modernižka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale žaukyte; Tel. Ki-6-6434.
amsaaasaBaEaBBEaassssaasss

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Bro«rtway
SOUTH BOSTON, M.UF

O. A. ZaletskM, F. E. aaietskM 
Oratoriai Ir Balsamuctojal.

Patarnavimas dieną Ir naktj. 
Kcplyėla ėcrmcnlma Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU **ton 0*16



oCiteratura
V. Mingėla.

KUN. ANTANAS VIENOŽINS
KIS - VIENAŽINDIS

(Poeto 56 metų mirties sukaktį minint)

esą, iis tur> 
nulunti. io 

mėsa ^u-

'28
ątsi- 

. Taiko 
Ji joje

DARBININKAS

i

Eglin Field, Fla, Dėdės Šamo Oro Jėgų manevruose įkeliama į bom- 
berį milžiniška bomba, kuri sveria keturis tūkstančius svarų.

ir studi 
dubti, bet 
pasivagia, 
yra apie 20 doktorantų ir 
dalis jau baigČJ Tiesai ne
pamirština, kad lietuvių 
yra profesoriaujančių Vo
kietijos universitetuose 
ir, net įsigijusių teises ad
vokatauti ir ginti bylas 
vokiečių ir amerikiečių 

Tenka apsidžiaugti, ga- teismuose. Jaunas, gabvs 
na kukliu ir tvliu, bet dipl. teis. Šimaitis, kuris 
darbščiu mūsų dailininku Tubingeno universitete »- 
panevėžiečiu, Juozu Ka- sigijo doktoratą, pakvien- 
minsku, kuris užsidaręs tas dirbti Vykdomojoj 
didžiu’ėj Hanau stovyklo- Taryboj ir kartu dirba 
je, suruošė tremtyje net Krikščionių Demokra* i 
trečiąją savo darbų paro-, Partijoj ir advokatauja, 
dą, kas, net ir neįtikėtina.;Sveikintina!
Pastaroji, kun buvo ati-l 
daryta rugpiūčio mėn. 22. 
d. ir tęsėsi savaitę laiko,* 
išstatė 54 kūrinius, dau
gumoje tempero darbus, 
bet ir savo pamėgtąją 
grafika neatsiliko. Jei pa
lyginti su Lietuvoje dar
bais, tai padaryta pažan
ga. Kaminskas pažįsta
mas kaip geras grafikas 
ir Lietuvoje, iliustravęs 
visą eilę knygų, žurnalų, 
net dienraščio ‘Ryto’ ant- 
galvį buvo padirbęs. Ne
tenka užmiršti, kad mūsų 
darbo pelė, žymusis daili
ninkas prof. Kazys Vy
tautas Jonynas ir turėjo

brauskaitė, Vincė Jonuš- 
kaitė - Zaunienė ‘ - I.«eskai- 
tienė (dabar Amerikoje) 
ir kiti, o Antanina Dam
brauskaitė ir jaunas solis
tas Stasys Baranauskas 
dalyvavo ir Augsburgo 
vokiečių operoje, atlikę 
duotas partijas geriausiu 
pasisekimu.

“Pabalnokit man žirgelį. 
Pabalnokit juodbėrėlį: 
Josiu jier žalias gireles. 
Plauksiu per gilias mareles’...

Vėžys viduriuose vis la
biau po°tą graužė, jo svei
kata menko, žemiškojo 
gyvenimo viltis išblėso ir 
jis labiau nei aukščiau ė-

iš naujo

(Tęsinys)

Į tokį gudrų ožio klausi
mą bei samprotavimą vp- 
ka<? atsakė, 
ožiui kaili
kraują išberti. o 
ėsti. Po to ožys pereisiąs 
į vilko giminę: 
atgimsiąs. j

Bet vėl gi ožys nebuvo mė artėti į tikrąjį žmo- 
kvailas, kaip nebuvo kvai-; 
la lietuviu tauta, tarė: 
“Dantis, tarė, neiškišk ir tu pa

slėpk nagus
Atmink, kad Dievas davė man 

labai kietus ragus. 
Ne taip lengvai tu pats 

mane surysi, 
O kietais ragais tu mano

užsirysi”.

Čia aišku, kad poetas 
turėjo galvoj lietuvių tau
tą. Jo buvo noras, kad lie
tuviai neverstų savo kai
lio: ožiais kas gimė —vil
ku negali būti!

Paminėsim dar kelias 
labiau žinomas dainas bei 
eilėraščius. Štai, kad 
toji:
“Pasakyk panaitėje 

Ar tu mane myli.
Kiek aš kartų klausiu.

O tu vis dar tyli?...”

Kita daina:
Ilgu ilgu man ant svieto. 
Nors ko reikia viskas yr. 
Tartum spaudžia ranka kieta. 
Verkt nenoriu—ašaros byr.

Vis tai pažįstamos, mū
sų širdžiai artimos ir mie
los. lietuviškos dainos. Jų 
aš čia 
lias.

Tuo 
nybės 
toj knygoj kun. Antano, 
Vienožinskio eilėraščiu! 
bei dainų tilpo 28, ir visi 
ilgoki.

Man visos dairos gra
žios. Norėtųsi daugiau jų 
čia bent paminėti. Tiesa, 
labai buvo mėgiama Lie
tuvos kareivėlių daina —i

viens

I įvairios okupacijos ka
lėjimuose ir kacetlage- 
riuose daug iškankino ir 
iš šyvųjų tarpo išskyrė 
mūsų tautai brangių žmo
nių. Jų likę gvvi kolegos, 
vadinami politiniai kali
niai yra sudarę Politiniu 
Kalinių Sąjungą, kuriai 
anksčiau vadovavo kun. 
prof. St. Yla, dabar kun. 
V. Pikturna, o martiolari
jos skyrių veda politinis 
kalinys Bonnos universi
teto studentas Jonas Ri- 
mašauskas. kuris vra ir 
silpnos sveikatos, bet dir- 

Ikčnas paroda? pa”-l^. “k~i P“«ventę8 ir
žymėtina, laimėjo prancū-i,kl ‘“J «ana ^ug padare 
zį zonoje pašto ženklams'Pa™°ff aP«udai 1940-41 
padaryti, premiją. Dar tu- f . Jį44 metų okupacinių 
Įėjo savo parodas: prof.|lalkotarP7 n,edž,a^: 
Adomas Galdikas, Liudas'nnklnlai 4ureJ°

Kultūrinis gyvenimas tremtyje MELODIJA
gaus tikslą, į metafizinį 
pasaulių Dievą.Jo dainos, 
giesmės bei eilėraščiai be 
galo didele melancholija, 
liūdesiu ir Dievo valiai at
sidavimu dvelkia.

Priešmirtiniai jo eilėraš
čiai : į 

j “Jau žvaigždė vilties žibėt 
nustojo.

Viskas ant svieto man juoda!
Ar kas grožybes po kojų kloja.
Ar karčią tulžį gert duoda.

Man vis tiek pat. man vis tiek
pat

Į Ar aštrų dagių, ar žalių rūtų.
i Jūs man vainiką nupinsit!”

Kun. A. Vienožinskis
■ savo bendraminčio buvo 
paklaustas tuomet, 1 
kun. A. V. mirties patalan Amerikiečiai 

; atsigulė. • i
' — Kunige, ką Tamsta kus, tai per spaudą, f 
galvoji apie save, apie pa-.leidiniais, bet tik neseniai 
šaulį, apie kitus dabar,, prade jo. Sveikiausiai mū- 
k'ada Tamstos akys dau- sų skleidžiama propagan- 
giau mato, kada ausys da ir vokiečių kunigų per 
daugiau girdi nei mūsų... bažnyčią, kurie ir stengia- 

Kun. A. V. atsakė:
— Esu sau jale dūmų... muotis, bet tik dabar. Gal 

Esu kronelė smėlio... Einu ir mūsų 
prie Tėvo, ne prie patėvio, 

i Turiu viltį Viešpaties ma
lonės ir tikiu į Jo gailes-

; tingumą.
‘ Dar parodė neseniai su
kurtą eilėrašti...
— Paskaityk, —
“GRAŽUS DANGUS

O gi gražus gražus tolimas 
dangus!

Kada mane pašauksi tai Dievu
liau brangus?

Kada aštrius takus šios žemės
pereisiu ?

ir ši-

patiekiau vos ke-

tarpu 1916 m. “Vie- 
lietuvninkų” išleis- 

kun. Antano 
eilėraščiu

. . 1 . X- v Pagiry jau tyliai brėkšta...legentu pakvietę žinomą Va jau veja ksMt4 
pamokslininką ir pedago- Ir _ vaMin 
gą kun. kapelioną Vacio-,Kala drebul 
vą Zakarauską, kuris vo-;
kiečių kalba laikė paskai- šilas vėl — kaip skietas retas, 
tą apie katalikišką Lietu- Tad ir man jau traukti meta 
vą, kurioje autorius palie- Vėliai žengti, kiek galiu,

Man nežinomu keliu...
i Man užduotą taką grįsti 
į Per šios žemės karalystę, 
| Kiek lemtis jo ilgio ties 
Ligi atilsio nakties...
Mano žygiai, mano dienos — 
šlaitai, pievos ir rugienos, 
Kur, klajoklis, aš menu 
Mįslę tolių amžinų...
Štai slėnys žiedynais puoštas, 
O toliau tik smilgų pluoštas— 
Čia kaitri giedros diena, 
Ten jau niūkia dargana...
Bet kur vargas ilsta, trokšta. 
Man paduos versmė girokštą, 
Lovą samanos paklos, 
Gins lauželis nuo miglos...
Siustas tęsti žemės brydį, 
Aš žengiu į tolį didį — 
Linksmas, tvirtas ir darbus, 
Visa laiminu, kas bus...

i Lygiai laiminu, kas buvo —

Nors ketvirtus metus 
gyvename tarp vokiečių, 
bet dar dalis sunkiai įti- 
jkinama, kodėl mes pabė
gome nuo bolševikų ir pa
sirinkome benamio gyve
nimą, nes jie Sovietų Są
jungą supranta kaip Ru-te, svarbiausia bolševik- 
siją ir carą nuvertus ir mečius ir net iliustravo 
sunaikinus, pasikeitęs ir atvaizdais bolševikų dar- 
naujai visas gyvenimas ir bus, žudymus, ypač, ne- 
ten tikras rojus, neveltui kaltų mūsų kunigų, kada 
sakoma. Tokia nuomonė jis pats to išgyvenimo y- 
dar tarp švabų nepakei- ra rimtas liudytojas. Pa- 
čiama. Net ir parėję iš be- skaita tęsėsi viršaus va- 
laisvės vokiečiai sunkiai landą ir klausytojuose ra- 
įtikina savo pusgyviu kū- do rimto susidomėjimo

ninigu reforma sutrukdė. 
Parašė iš kacetlagerio gy
venimo savo atsiminimus 
ir pavadino “Pelenai šau
kia”. Bet vienas ir aktua
lus ir gyvyminis mūsų 
tremtinių reikalų gyveni
mas, tai paruošimas at
sakymo į žvdų suvažiavi
mo metu išleistą rezoliu- 

kurie

Vilimas, Vytautas Kasiu
lis ir kiti, sulaukia geriau
sių atsiliepimų ir svetim
taučių kritikų.

kada nu ir mirštančia sveikata, kad didelė dalis dvasinin- 
ir skleidžia kų, net leidosi į paklausi- 

propagandą prieš bolševi- mus ir kalbą stengėsi 
, tai smulkiai užsirašyti. Pa

skaita norima vokiečių 
kalboje išleisti. Susirinki
me dalyvavo per šimtas 
kunigų, vieiiuolių, įvairių 
kongregacijų, ordinų, ku
rių dalis ir aukštieji dva
sininkai ir žymūs profeso
riai.

Žymusis Lietuvių Dra
mos Teatras tremtyje, ku
ris visą laiką apsigyvenęs jSaulę, darganą ir krūvą 
Augsburge ir vadovauja i Mano laužo pelenų, 
žinomas režisierius Juo- ■ Dovį, buvusių dienų... 
zas Palubinskas, dėl susi-į 
dėjusiu emigracijos ap
linkybių, išvykstant da
liai i Kanadą aktoriams, 
turėjo kuriam laikui dar
bą nutraukti, bet nepasi
liko vietoje sėdėti ir lauk
ti geresnių laikų, o suda
rė, taip vadinamą, skrajo- 

i brolių 
a______ j “Klum-

ir Dievo Visagalio viešpa- pės” vardu. Sudaro akto-

si kuo daugiau ir infor-
v •

tarė.

mažiau su jais 
buvo sueita.

Vokiečių katalikų kuni
gai jau rimtai ima rūpin
tis komunizmo antplūdžiu, 
kuris neša pasauliui pra
žūtį. Neseniai Augsburgo 
vyskupijos Vokiečių Ka
talikų Kunigų Sąjunga 
suruošė neva, taip vadina
mą akademiją, viešą pa
skaitą apie Lietuvą ir pre-

1Dėkui jums, kad pūtėt vėjai,
I Dėkui, gluosni, kad šlamėjai,
i Kad žaliavot, kadugiai, 
f Dėkui, lauže, kad degei.

J. Baltrušaitis.
*_____________________ ■-

i

v.

L ^<5
f" ’J

""".'į.

Chicagietė Mrs. Luella Huff, laimėjo kovą 
prieš paliestus polio šešis šeimos vaikus, grąžin
dama jiems sveikatą ir tai per dešimtį dienų. Mo
tina pasakė, kad ji pasitikėjo didesnei nei žmo
gaus jėgai ir maldos galybė atsispindi ant jos 
vaikučių, nes visi ligoninės gydymai buvo sėk
mingi.

Kada žvaigždėmis grįstu keliu 
vaikštinėsiu ? ir tt.

Poetas kun. A. Vieno- jamą linksmųjų 
žinskis jau 56 metai vėlių trupę, pasivadinę T“ --- -----1±_ „s_x _ - -

tijon iškeliavo.
Jis mum sako:

— Jūs svečiuose,
jau namie:

o aš 
ir man taip 

gera čia, ir sieloj lengva 
ir ramu.

Bet jo kūryba — dainos 
jo vardą įamžino čia že
mėj, gyviems žmonėms, jį 
mylintiems lietuviams. Jo 
dainos iš kartos į kartą 
eidamos skambės tautoj 
ir žadins krašto meilę.

Mūsų pareiga gražią lie
tuvišką dainą nepaminti, 
nepaniekinti. Neleisdami 
mirti skambiai lietuviškai 

I dainai, tuo pačiu prisidė- 
Isime prie savo krašto iš
laisvinimo 
jungo, 

j Lietuvių tauta neturi di
desnio lobio, kaip meną. 
Tuo tarpu karalienė lietu
viškos kultūros yra ir liks 
daina.
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iš maskolių

riai: Henrikas Kačinskas, 
Antanas Škėma, Alfonsas 
Brinką ir Vitalis Žukaus
kas. Jų programoje kolo
nijinis gyvenimas ir die
nos aktualijos ir viskas į- 
vilkta į linksmuosius, ju-

Dramos studija Kaselio 
stovykloje, kuriai vado
vauja žinoma aktorius I- 
politas Tvirbutas, kuris 
su savo studija turėjo ne
maža pastatymų ir rugsė
jo mėn. 3 d. turėjo prem-

. jerą, prancūzu autoriaus 
' pjesę “Pažadėtoji žemė”, 
1 pagerbiant šios studijos 
i vedėjo awtoriaus Ipolito 

_____1__, ju- Tvirbuto 25 metų scenos 
moro ir sąmonės rėmus, darbo sukaktį, sulaukusį 
Pasisekimą turi puikų, daug sveikinimų ir linkė- 
Programa keičiama. Tru-J’mil- Tai ir vienas nenu- 
pei vadovauja H. Kačins- ilstantis mūsų teatro pro- i _ _ ___ •_ —a?__!!• ontiiYio of a qkas. Dar paminėtina ir pagatorius ir entuziastas.
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Palengvinkime tremtinių naš
tą, sušelpkime juos! Aukas 
siųskite — 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Erboklyn 11, N.

Į

Į verpetą
Saulė metė
Pluoštą spindulių šviesių, 
Kai ištriško
Jie pro plyšį
Debesies lietum strėlių.
Ką jie tiria
Ten panirę,
Kokios ieško jie putos?
Kai čia temsta, 
Ten dar lemta 
Kristi spinduliams laidos.
Gęsta toliai,
Ir namolei
Siela veržiasi greičiau:
Kai čia gūdu,
Dar ten būtų
Saulės spindulių, žinau.

Jei kitokios būtų gyve
nimo sąlygos, turiu galvo
je maistą, tą aktualiausią 
gyvybės palaikytoją, tai 
mūsų mokslus einąs jau- ei ją dėl lietuvių,
nimas būtų daugiau įsi- bjauriai šmeižiami, kad 
traukiąs į darbą, mokslinį t šaudė žydus (atrodo, kad 
darbą, pasiruošti tėvynės;vienintelė pasaulyje tauta 
ateičiai, bet daug kas į tai'šaudžius žydus yra lietu- 
nežvelgė ir, nors sveika-[viai). Ginti mūsų reikalus 
tos nustojo ir šlubuoja,• suplaukė per 4000 anketų 
bet nekreipė dėmesio ir į ir bus išleisti vienoje kny- 
daug kas įsigijo diplomus goję, pavaizduojant žydu 
ar daktaratus, o kiti tę-; padėtį 1940-41 įr 1941-44 
šia. Vien Bonnos universi-’m. Lietuvoje, kada jie bu- 

~.................................. ' vo įsitraukia į. NKVD ir
Gestapo darbus, vykdant 
lietuvių masinį išvežimą, 
žudymą ir darant kratas, 
kas jų tik dėka tas ir bu
vo daroma, vykdoma, ką 
už gerą Lietuvoje gyveni
mą žydai užmokėjo lietu
viams. Šio dokumento bus

tete 24 studentai bei dok
torantai gavo diplomus, o 
7 dokotantai parašė dizer- 
tacijas ir laukia apgyni
mo. Gražus būrys Tubin
geno universitete, net per 
20, daugiausia mediciną. 
Tas pats ir kituose uni
versitetuose, kad daktarų 
jau turime per šimtą ir išleista tik 7 egzempHo- 
skaičius didėja, o kiek įsi- riai, įteikiant reikalin- 
gijo inžinierio, gydytojo, giems asmenims. Turi- 

ar'mieji, liečią okupaciją do
kumentai, nvmatvta ner- 
siųsti Lietuvių Kultūros 
Archyvui Amerikoje. Dar 
norima su r e” "t i naroda 
Švedijoje ar kitur, prade
dant propagandą prieš 
bolševikus. Taigi, lietuvių 
kovos yra gana sunkios.

A. Jankūnas.

teisininko, agronomo 
pedagogo diolomus, tai 
tris kart tiek. Tr mūsų ku
nigai nesnaudžia ir kiek 
laikas leidžia, įsitempia 
studijuoja, bet, žinoma, 
jie daugiau Italijoje, Aus
trijoje ir dalis Vokietijo
je, nes Vokietijoje įmaišo
mi j stovyklinį darbą, tai

Lietuviška daina, ne 
vien koncertuose propa
guojama, kada atsilanko 
ir svetimtaučių, bet jau 
kuris laikas, nutrūkus ir 
per radiją pradėta, tas ži
noma ir sunkiau gauti, 
bet retkarčiais išgirsta
ma, tai per Hamburgo, tai 
per Frankfurto, Stuttgar- 
to ir Muncheno radijas, 
kuriuose pasirodė: žino
mas Stepo Sodeikos Tau
tinis ansamblis ir Alfonso1 
Mikulskio “Čiurlionio” 
vardo ansamblis, Bro
niaus Budriūno “Meno 
Kolektyvas”, dar Algirdo 
Kačanausko ir pavieniai 
operos solistai; .Juoze Ąų- 
gaitytė, Antanina Dam-

KLAUSYKITE
į "Lietuvos Atsiminkim" Valandų
I MSTAOIENIAIS. 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)
1330 kil., 5000 watta

I TREČIADIENIAIS. 5:30 iki v.v.

Stotis WGYN (F. M.) 
97.9 meg., 20,000 watta

Direk.—Jokūbas J. Štokas
425 WALNUT ST., N«wark 5. N. 4.

Tel. MArket 2-5360
: PASTABA: TrKiadienio radijo proų-
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